
 
 

Poz. 1 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 

DYREKTORA CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

z dnia 28.07.2020 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 o utworzeniu laboratoriów 
specjalistycznych 

 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Na podstawie §6 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu Centrum Nowych Technologii 

Uniwersytetu Warszawskiego, wprowadzonego zarządzeniem nr 89 Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w Centrum Nowych 

Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (zwanym dalej: CeNT UW) 

przekształcam i zmieniam zasady funkcjonowania następujących laboratoriów 

specjalistycznych (ang. Core Facilities): 

1) Laboratorium specjalistyczne analiz komórkowych, 

2) Laboratorium specjalistyczne kriomikroskopii i dyfrakcji elektronowej, 

3) Laboratorium specjalistyczne genomiki (dawniej NGS), 

4) Laboratorium specjalistyczne proteomiki. 

2. Zakres działania laboratoriów specjalistycznych zgodny jest z ogólnym 

przeznaczeniem i możliwościami infrastruktury badawczej, znajdującej się na ich 

wyposażeniu. 

3. Zasady korzystania z infrastruktury badawczej CeNT określają odrębne przepisy.  

 

 

 

 



§2 

 

1. Laboratoria specjalistyczne stanowią ogólnodostępne, zintegrowane platformy 

badawcze, w skład których wchodzą urządzenia podstawowe znajdujące się na 

stanie CeNT UW, o wartości równej lub przekraczającej 500.000 PLN, o 

przeznaczeniu zgodnym z zakresami działania laboratoriów specjalistycznych 

wyszczególnionych w §1. 

2. Wszystkie laboratoria specjalistyczne zlokalizowane są w w pomieszczeniach 

wskazanych przez Dyrektora CeNT UW. 

3. Szczegółowe wyposażenie poszczególnych laboratoriów specjalistycznych oraz 

zasady korzystania z infrastruktury badawczej są określane przez Dyrektora 

CeNT UW w zarządzeniach. 

 

§3 

 

 Nadzór nad laboratoriami specjalistycznymi jest sprawowany przez Z-cę  

Dyrektora ds. organizacji badań CeNT UW. 

 

Rada Użytkowników 

§4 

 

1. Rada Użytkowników jest kolegialnym podmiotem opiniodawczym i inicjatywnym. 

2. Radę Użytkownik powołuje Dyrektor CeNT UW w tym wskazuje jej    

Przewodniczącego. 

3. W skład Rady Użytkowników wchodzą: 

1) Zastępca Dyrektora ds. organizacji badań w CeNT UW; 

2) Nie więcej niż 3 pracowników naukowych CeNT UW reprezentujących 

dyscypliny realizowane w CeNT UW;  

3) pełnomocnik kwestora w CeNT UW lub osoba przez niego wskazana. 

4. Rada Użytkowników współpracuje z Dyrektorem CeNT UW przy tworzeniu 

długofalowych planów działalności naukowej i usługowej Laboratoriów 

Specjalistycznych. 

5. Rada Użytkowników ocenia stan gospodarki finansowej, działalność inwestycyjną, 

naukową i usługową Laboratoriów Specjalistycznych oraz opiniuje zasady 

korzystania z infrastruktury badawczej znajdującej sie na wyposażeniu 

Laboratoriów Specjalistycznych. 



 

Organizacja 

§5 

 

1. Bezpośredni nadzór nad danym laboratorium specjalistycznym (§1ust. 1 pkt. 1-4) 

sprawuje Koordynator Laboratorium Specjalistycznego, zwany dalej 

Koordynatorem, którego powołuje Dyrektor CeNT UW. 

2. Koordynator jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora CeNT UW.  

3. Koordynator realizuje obowiązki bezpośredniego nadzoru nad Laboratorium 

Specjalistycznym, w szczególności:  

1)  odpowiada za merytoryczną stronę użytkowania aparatury będącej na     

wyposażeniu danego laboratorium; 

2) odpowiada za organizację pracy laboratorium, w tym za nadzór nad 

personelem oraz za rozliczanie zobowiązań/zleceń;  

3) odpowiada za gospodarkę finansową laboratorium i parafuje wszystkie 

dokumenty finansowe związane z działalnością Laboratorium 

Specjalistycznego;  

4)  występuje o zgodę Dyrektora w zakresie świadczenia usług dla podmiotów 

zewnętrznych, z wykorzystaniem infrastruktury CeNT UW  

5)  sprawuje pieczę nad powierzonym mieniem;  

6) bierze udziałw rekrutacji pracowników, jest bezpośrednim przełożonym 

pracowników oraz nadzoruje bezpieczeństwo pracy w laboratorium;  

7) określa, w zgodzie z regulaminem korzystania z infrastruktury CeNT UW, 

szczegółowe zasady działania laboratorium i przedstawia do zatwierdzenia 

Dyrektorowi;  

8) odpowiada za jakość wykonywanych badań i usług oraz dba o rozwój 

infrastruktury w laboratorium; 

9)  wykonuje inne zadania określone regulacjach wewnętrznych CeNT UW lub 

zlecone przez Dyrektora CeNT UW;  

10) odpowiada za szkolenia stanowiskowe bhp pracowników w kierowanym 

przez siebie laboratorium. 

3. Aparatura laboratoriów specjalistycznych obsługiwana jest przez specjalistów 

i operatorów, podlegających bezpośrednio Koordynatorom Laboratoriów 

Specjalistycznych CeNT UW wg właściwości. 

4. Personel Laboratoriów specjalistycznych zatrudniany jest w grupie pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi. 



 

Zasady funkcjonowania 

§6 

 

Laboratoria specjalistyczne CeNT UW są dostępne dla: 

1) pracowników laboratoriów naukowych CeNT UW,  

2) pracowników innych jednostek UW,  

3) zewnętrznych jednostek naukowych,  

4) podmiotów komercyjnych. 

 

§7 

 

1. Laboratoria specjalistyczne działają na podstawie regulaminu korzystania z 

infrastruktury CeNT UW i zatwierdzonych dla nich regulaminów, określających 

zasady korzystania z infrastruktury, ustalone cenniki z uwzględnieniem kategorii 

użytkownków wymienionych w §6  i pobierają z tego tytułu opłaty.  

2.  Użytkownicy wymienieni w §6 ust. 3-4 korzystają z Laboratoriów 

Specjalistycznych na podstawie umów lub zleceń.  

 

§8 

 

1. Traci moc ZARZĄDZENIE NR 4 Dyrektora CENT UW z dnia 12.09.2018 w sprawie 

utworzenia laboratoriów specjalistycznych. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

p.o. Dyrektor Centrum Nowych Technologii:  

prof. dr hab. Ewa Bulska 


