
 
 

Poz. 4 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 

DYREKTORA CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

z dnia 12.09.2018 

 

w sprawie utworzenia 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. (Monitor UW 2018, poz. 232) 
w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (zwanym dalej: CeNT 
UW) powołuję niniejszym następujące laboratoria specjalistyczne (ang. core facilities): 

1) Laboratorium Specjalistyczne Analiz Komórkowych 

2) Laboratorium Specjalistyczne Obrazowania Biologicznego  

3) Laboratorium Specjalistyczne Sekwencjonowania Nowej Generacji 

4) Laboratorium Specjalistyczne Proteomiki 

2. Zakres działania utworzonych laboratoriów zgodny jest z ogólnym 
przeznaczeniem i możliwościami badawczymi urządzeń znajdujących się na ich 
wyposażeniu. 

 

§2 

 

Wszystkie laboratoria specjalistyczne zlokalizowane są w budynku CeNT UW I, 
w pomieszczeniach wskazanych przez Dyrektora CeNT UW. 

 

 



2 
 

§3 

 

Działalność laboratoriów specjalistycznych jest zarządzana przez Koordynatora 
ds. Infrastruktury CeNT UW. 

 

Wyposażenie 

§4 

 

Laboratoria specjalistyczne stanowią ogólnie dostępne, zintegrowane platformy 
badawcze, w skład których wchodzą: 

1) urządzenia podstawowe – kluczowa aparatura dla prowadzenia badań 
naukowych w danej dyscyplinie; 

2) urządzenia peryferyjne – aparatura służąca badaniom pomocniczym, 
przygotowywaniu próbek, analizie i interpretacji wyników; 

3) standardowe, niskocenne wyposażenie laboratoryjne. 
 

§5 

 

Do wyposażenia laboratoriów specjalistycznych włączone zostają urządzenia 
podstawowe lub zestawy urządzeń o wartości równej lub przekraczającej 500.000 
PLN, o przeznaczeniu zgodnym z zakresami działania laboratoriów specjalistycznych 
wyszczególnionych w §1. 

 

§6 

 

Szczegółowe wyposażenie poszczególnych laboratoriów specjalistycznych jest 
określane przez Koordynatora ds. Infrastruktury CeNT UW, w porozumieniu 
z Dyrektorem CeNT UW. 

 

Personel 

§7 

 

Aparatura laboratoriów specjalistycznych obsługiwana jest przez specjalistów 
i operatorów, podlegających bezpośrednio Koordynatorowi ds. Infrastruktury CeNT 
UW. 
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Przekazywanie aparatury 

§8 

 

Urządzenia podstawowe podlegają przekazaniu na stan laboratoriów 
specjalistycznych w terminie, trybie i lokalizacji docelowej wskazanej przez Dyrektora 
CeNT UW. 

 

§9 

 

Urządzenia podstawowe zakupione z dotacji celowych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz w ramach 
Międzynarodowych Agend Badawczych przekazywane są na wyposażenie 
laboratoriów specjalistycznych przez Dyrektora CeNT UW, na wniosek Koordynatora 
ds. Infrastruktury CeNT UW.  

 

§10 

 

Urządzenia podstawowe zakupione w ramach projektów badawczych 
finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju przekazywane są na wyposażenie laboratoriów specjalistycznych 
przez Dyrektora CeNT UW na wniosek beneficjenta/kierownika danego projektu 
badawczego/grantu. 

 

Rada Użytkowników 

§11 

1. Każde z laboratoriów specjalistycznych wyszczególnionych w §1, ust. 1, 
posiada Radę Użytkowników, w skład której wchodzi do 4 pracowników CeNT UW, 
będących kluczowymi użytkownikami danego laboratorium specjalistycznego. 

2. Przewodniczącym Rady Użytkowników jest Dyrektor CeNT UW. 

3. Posiedzenia Rady Użytkowników zwołuje Przewodniczący Rady 
Użytkowników z inicjatywy własnej, lub na wniosek Koordynatora ds. Infrastruktury, lub 
co najmniej połowy członków Rady Użytkowników.  

4. Rada Użytkowników ma charakter konsultacyjno-opiniotwórczy i służy 
omawianiu spraw bieżących i dotyczących organizacji działań laboratoriów 
specjalistycznych.  

5. Do kompetencji Rady Użytkowników należy wnioskowanie do Koordynatora 
ds. Infrastruktury o podejmowanie działań w zakresie działalności laboratoriów 
specjalistycznych.  
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Zasady funkcjonowania 

§12 

 

Laboratoria specjalistyczne CeNT UW są dostępne dla wewnętrznych 
(członkowie laboratoriów naukowych CeNT UW) i zewnętrznych pracowników 
naukowych oraz dla podmiotów komercyjnych. 

 

§13 

 

Podmioty komercyjne korzystają z laboratoriów specjalistycznych na podstawie 
zawieranych umów.  

 

§14 

 

Laboratoria specjalistyczne działają na podstawie zatwierdzonych dla nich 
regulaminów, posiadają zasady korzystania z infrastruktury (uwzględniające zapisy 
§11 i §12) i pobierają z tego tytułu opłaty. 

 

§15 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie 
uchyla się zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Centrum Nowych Technologii 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

 

Dyrektor Centrum Nowych Technologii: A. Chacińska  


