
 

Poz. 232 

ZARZĄDZENIE NR 89 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 27 lipca 2018 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Nowych Technologii 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza się Regulamin Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2 
Traci moc Regulamin Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu 

Warszawskiego (Monitor UW z 2011 r. poz. 73). 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 



Załącznik  
do zarządzenia nr 89 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Nowych Technologii  
Uniwersytetu Warszawskiego 

Regulamin  
Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej 
„CeNT UW”, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną w rozumieniu § 23 ust. 
1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, o statusie podstawowej jednostki 
organizacyjnej (§ 18 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego), prowadzącą 
powiązane ze sobą badania naukowe i edukację. 

2. Siedzibą CeNT UW jest kampus Ochota w Warszawie. 
3. Regulamin CeNT UW określa zadania, wewnętrzną strukturę 

organizacyjną, tryb powoływania organów oraz zasady funkcjonowania CeNT UW. 

§ 2 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora CeNT UW; 
2) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika laboratorium naukowego; 
3) Kolegium – należy przez to rozumieć Kolegium Kierowników Laboratoriów; 
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę CeNT UW; 
5) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin CeNT UW;  
6) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Warszawskiego; 
7) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego; 
8) UW – należy przez to rozumieć Uniwersytet Warszawski. 

Zadania CeNT UW 
§ 3 

Podstawowymi zadaniami CeNT UW są:  
1) prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych o charakterze poznawczym 

lub aplikacyjnym w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych w powiązaniu 
z edukacją; 

2) uczestniczenie w kształceniu studentów, przede wszystkim na poziomie 
magisterskim i doktorskim, przy czym zasady i zakres współpracy CeNT UW 
w obszarze kształcenia z innymi jednostkami organizacyjnymi UW będą 
regulowane odrębnymi porozumieniami; 

3) świadczenie usług na rzecz projektów edukacyjnych, badawczych i badawczo-
rozwojowych, w tym studiów doktoranckich; 

4) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonych do CeNT UW 
zadaniach; 

5) organizacja i prowadzenie staży podoktorskich; 
6) organizacja studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w zakresie specjalności 

reprezentowanych w CeNT UW. 
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Struktura organizacyjna CeNT UW 
§ 4 

1. Organami CeNT UW są:  
1) Dyrektor; 
2) Rada; 
3) Kolegium Kierowników Laboratoriów. 

2. Strukturę organizacyjną CeNT UW tworzą następujące jednostki 
organizacyjne: laboratoria naukowe (grupy badawcze), laboratoria specjalistyczne  
(w języku angielskim „core facilities”) oraz jednostki obsługi administracyjnej. 

3. W strukturze CeNT UW mogą działać jednostki wspólne UW i podmiotów 
zewnętrznych, powołane na podstawie § 24 Statutu. Zasady działania jednostki 
wspólnej określa umowa o jej utworzeniu. 

Dyrektor 
§ 5 

1. Na stanowisko Dyrektora Rektor powołuje osobę wyłonioną w trybie 
konkursu spełniającą warunek, o którym mowa w § 18 ust. 3 Statutu. 

2. Komisję konkursową do spraw wyboru Dyrektora powołuje Rektor 
określając jej skład oraz tryb i zasady pracy. 

3. Kadencja Dyrektora trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 stycznia roku 
następującego po wyborze władz UW i kończy dnia 31 grudnia w roku wyborów 
władz UW. 

4. Rektor może odwołać Dyrektora z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 
uchwalony bezwzględną większością głosów przy udziale głosów co najmniej 2/3 
składu Rady. 

§ 6 

1. Dyrektor w szczególności:  
1) kieruje CeNT UW i jest odpowiedzialny przed Rektorem za działalność CeNT 

UW; 
2) reprezentuje CeNT UW na zewnątrz; 
3) powołuje, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne CeNT UW 

po zasięgnięciu opinii Rady; 
4) jest przełożonym pracowników zatrudnionych w CeNT UW; 
5) inicjuje i przeprowadza konkursy na Kierowników laboratoriów naukowych;  
6) decyduje o przyjęciu projektów do realizacji w CeNT UW; 
7) określa zasady korzystania z infrastruktury CeNT UW; 
8) odpowiada za gospodarkę finansową CeNT UW; 
9) wspiera aktywności promujące doskonałość naukową inicjowane przez 

doktorantów i naukowców realizujących staże podoktorskie; 
10) podejmuje inne decyzje wynikające z przepisów lub postanowień szczególnych, 

niezastrzeżone dla innych organów, niezbędne do prawidłowego działania CeNT 
UW. 

2. Dyrektor przedstawia Rektorowi roczne sprawozdanie merytoryczne 
i finansowe z działalności CeNT UW, zaopiniowane przez Radę. 
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3. Dyrektor przedstawia Radzie projekt długoterminowego programu 
działalności CeNT UW oraz coroczne plany oraz sprawozdania z działalności. 

Zastępcy Dyrektora 
§ 7 

1. Zastępców Dyrektora, w liczbie co najwyżej trzech, powołuje i odwołuje 
Rektor na wniosek Dyrektora. 

2. Kadencja zastępców Dyrektora upływa wraz z upływem kadencji 
Dyrektora. 

3. Zakres obowiązków zastępców Dyrektora określa Dyrektor. 

Pełnomocnicy Dyrektora 
§ 8 

Dyrektor może powoływać pełnomocników do wykonania określonych zadań 
oraz koordynatorów wybranych obszarów działalności CeNT UW. 

Rada 
§ 9 

1. Rada składa się od 9 do 13 członków powoływanych przez Rektora. 
2. W obradach Rady bierze udział przewodniczący Kolegium z głosem 

doradczym. 
3. Rektor powołuje na członka Rady naukowca o uznanym w świecie 

dorobku albo przedsiębiorcę posiadającego udokumentowane doświadczenie we 
współpracy z naukowcami w pracach badawczo-rozwojowych, lub posiadającego 
udokumentowane doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii. 

4. Członkostwa w Radzie nie można łączyć ze sprawowaniem funkcji 
Dyrektora, zastępcy Dyrektora, ani funkcji kierownika jednostki organizacyjnej  
CeNT UW.  

5. Co najmniej połowę członków Rady powinni stanowić naukowcy. 
6. Co najmniej połowę członków Rady powinny stanowić osoby zatrudnione 

w zagranicznych instytucjach prowadzących badania naukowe. 
7. Członkowie Rady są powoływani na czteroletnią wspólną kadencję, 

rozpoczynającą się i upływającą wraz z kadencją Dyrektora.  
8. Członek Rady nie może pełnić swojej funkcji dłużej niż przez dwie kolejne 

kadencje.  
9. Nie więcej niż połowa członków Rady danej kadencji może zostać 

powołana na kolejną kadencję.  
10. Na każdą kolejną kadencję osoby wymienione w ust. 3 proponowane są 

wspólnie przez Radę kończącej się kadencji i przez Dyrektora. 
11. W przypadku wakatu w Radzie powstałego na skutek niemożliwości 

pełnienia obowiązków przez członka Rady, rezygnacji lub śmierci, nowy członek 
Rady może być powołany na okres do końca danej kadencji. Jeśli na skutek wakatu 
liczba członków spadłaby poniżej minimum wskazanego w ust. 1, powołanie nowego 
członka Rady jest obowiązkowe. 
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12. Rektor może odwołać członka Rady przed upływem kadencji, na którą 
członek Rady został powołany. 

13. Obrady Rady odbywają się w języku angielskim. 

§ 10 
1. Do kompetencji Rady należy:  

1) zatwierdzanie wymagań konkursu na Kierowników; 
2) ocena kandydatów oraz rekomendowanie Dyrektorowi kandydatów na 

Kierowników do zatrudnienia; 
3) ocena osiągnięć Kierowników i działalności kierowanych przez nich laboratoriów 

naukowych;  
4) okresowy przegląd programu działalności badawczej CeNT UW, dokonywany nie 

rzadziej niż co cztery lata; 
5) zatwierdzanie corocznych planów pracy i sprawozdań z działalności CeNT UW 

przygotowanych przez Dyrektora; 
6) opiniowanie projektu długoterminowego programu działalności CeNT UW 

przedkładanego przez Dyrektora; 
7) opiniowanie projektów zmian wewnętrznej struktury organizacyjnej CeNT UW; 
8) wnioskowanie do Rektora o odwołanie Dyrektora CeNT UW w razie negatywnej 

oceny działalności CeNT UW. 
2. Rada Naukowa za zgodą Rektora może powierzyć kompetencje określone 

w § 10 ust. 1 pkt 1-4 w zakresie wybranych dziedzin badań innym podmiotom 
o charakterze międzynarodowym, jeżeli kompetencje te dotyczą działających 
w strukturze CeNT UW jednostek wspólnych utworzonych z innymi podmiotami, 
zgodnie z wymogami umów powołujących te jednostki. 

§ 11 
1. Rada wybiera i odwołuje spośród swoich członków przewodniczącego 

Rady oraz wiceprzewodniczącego Rady. 
2. Przewodniczący Rady jest wybierany na okres kadencji Rady. 
3. Do kompetencji przewodniczącego Rady należy:  

1) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady; 
2) kierowanie pracami Rady; 
3) reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych. 

4. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego. 
§ 12 

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej lub 
na pisemny wniosek Rektora, Dyrektora lub co najmniej połowy członków Rady. 

2. Posiedzenia Rady są zwoływane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 
dwa razy w roku kalendarzowym.  

3. Posiedzenia mogą odbywać się zdalnie za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej (telekonferencji i wideokonferencji), z zastrzeżeniem, że 
przynajmniej raz w roku kalendarzowym posiedzenie Rady odbywa się przy 
osobistym udziale jej członków.  
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4. Uchwały Rady podejmowane podczas posiedzeń odbywanych zdalnie są 
podejmowane w drodze głosowania elektronicznego.  

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W sprawach 
personalnych Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów 
w głosowaniu tajnym, z udziałem co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem  
§ 5 ust. 4.  

6. W sprawach opisanych w § 10 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8, dopuszczalne jest 
przeprowadzenie głosowania obiegowego w formie elektronicznej bez zwoływania 
posiedzenia Rady, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu wobec 
obiegowej formy głosowania.  

7. Na wniosek przewodniczącego Rady, Dyrektora lub Rektora, 
w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu inne zaproszone osoby, 
w szczególności jeżeli taka potrzeba wynika z zawartych porozumień z podmiotami 
zewnętrznymi. 

Kolegium Kierowników Laboratoriów 
§ 13 

1. W skład Kolegium wchodzą Kierownicy laboratoriów naukowych CeNT 
UW. 

2. Przewodniczący Kolegium jest wybierany na pierwszym posiedzeniu 
Kolegium, a jego kadencja upływa wraz z upływem kadencji Dyrektora. 

3. Kolegium ma charakter konsultacyjno-opiniotwórczy i służy omawianiu 
spraw bieżących i dotyczących organizacji działań w CeNT UW. 

4. Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez przewodniczącego Kolegium, 
na wniosek Dyrektora, z własnej inicjatywy lub na wniosek zgłoszony przez co 
najmniej 50% składu osobowego Kolegium. 

5. W posiedzeniach Kolegium, w zależności od potrzeb, mogą brać udział, 
bez prawa udziału w głosowaniach, inne osoby zaproszone przez przewodniczącego 
Kolegium. 

Personel CeNT UW 
§ 14 

1. W CeNT UW zatrudniani są pracownicy:  
1) naukowi i naukowo-dydaktyczni; 
2) naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni; 
3) specjaliści; 
4) administracyjni. 

2. Podstawowym trybem zatrudnienia dla pracowników naukowych 
i naukowo-dydaktycznych jest konkurs. Podstawowym wymiarem zatrudnienia jest 
pełny etat. 

3. W przypadku zaangażowania w realizację projektów w CeNT UW 
pracowników zatrudnionych w innych jednostkach, ustalenie zakresu zobowiązań, 
w tym w szczególności afiliacji ich publikacji oraz zasad realizacji pensum 
dydaktycznego, będzie w każdym przypadku przedmiotem porozumienia, którego 
stronami będzie pracownik, dziekan lub kierownik macierzystej jednostki pracownika 
oraz Dyrektor. 
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Komisje konkursowe 
§ 15 

Dla stanowisk innych niż Kierownicy laboratoriów naukowych, Dyrektor 
powołuje komisje konkursowe w składzie zgodnym z zapisami Statutu, a jeżeli 
stanowisko finansowane jest przez instytucje zewnętrzne – zgodnie z wymogami 
tychże instytucji. 

Kierownicy laboratoriów naukowych 
§ 16 

1. Kierownikiem laboratorium naukowego jest pracownik naukowy, który 
został rekomendowany przez Radę spośród kandydatów wyłonionych w drodze 
konkursu. 

2. Kierowników, po uzyskaniu rekomendacji Rady, powołuje Dyrektor.  
3. Powołanie nauczyciela akademickiego do pełnienia funkcji Kierownika 

skutkuje powołaniem przez Dyrektora nowego laboratorium naukowego w strukturze 
organizacyjnej CeNT UW. 

4. Kierownik:  
1) odpowiada za program naukowy realizowany w laboratorium naukowym; 
2) organizuje grupę badawczą; 
3) prowadzi konkursy na pracowników niezbędnych do realizacji zadań i projektów 

prowadzonych w laboratorium; 
4) odpowiada za stronę merytoryczną realizowanych projektów badawczych, za 

jakość wykonywanych badań i usług oraz dba o rozwój infrastruktury 
laboratorium naukowego i CeNT UW; 

5) odpowiada za pozyskiwanie środków finansowych na realizację badań;  
6) uzgadnia z Dyrektorem zakres oraz warunki korzystania z infrastruktury 

CeNT UW; 
7) zapewnia warunki umożliwiające opiekę naukową oraz realizację staży 

naukowych, w tym staży doktorskich i podoktorskich, odbywanych w celu 
zdobycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności; 

8) zapewnia opiekę naukową nad badaniami prowadzonymi w ramach staży 
podoktorskich prowadzonych w CeNT UW; 

9) jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w laboratorium; 
10) odpowiada za organizację pracy laboratorium naukowego oraz rozliczanie 

zobowiązań badawczych; 
11) odpowiada za przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych dla członków 

laboratorium naukowego, bezpieczeństwo pracy oraz przestrzeganie 
obowiązujących przepisów dotyczących pracy badawczej w laboratorium; 

12) odpowiada za przestrzeganie zasad etyki naukowej; 
13) nadzoruje finansową stronę działalności laboratorium naukowego zgodnie 

z regulacjami UW, CeNT UW oraz umowami grantowymi; 
14) sprawuje pieczę nad powierzonym majątkiem. 

5. Odwołanie Kierownika, zaprzestanie pełnienia funkcji Kierownika lub 
ustanie stosunku pracy z Kierownikiem skutkuje likwidacją prowadzonego przez 
niego laboratorium naukowego w terminie umożliwiającym uregulowanie zobowiązań 
projektowych i wobec członków laboratorium naukowego. 
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§ 17 
1. Kierownicy, niebędący na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

i zwyczajnego, podlegają ocenie przez Radę w zakresie: 
1) spełniania kryteriów doskonałości naukowej charakterystycznych dla osiągnięć 

naukowców realizujących badania w wiodących instytucjach o charakterze 
badawczym; 

2) wywiązywania się z obowiązków wskazanych w § 16 ust. 4. 
2. Pierwsza ocena następuje nie później niż po pięciu latach od powołania 

pracownika naukowego na Kierownika.  
3. Kolejna ocena powinna poprzedzać rozpoczęcie procedury objęcia 

stanowiska profesora nadzwyczajnego.  
4. Kolejna ocena Kierowników odbywa się nie rzadziej niż co cztery lata, do 

czasu przejścia na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
5. Negatywna ocena skutkuje ustaniem zatrudnienia Kierownika w CeNT 

UW.  
6. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Rektora lub 

Dyrektora CeNT UW, Rada CeNT UW dokonuje oceny osiągnięć Kierownika 
będącego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

Gospodarka finansowa CeNT UW 
§ 18 

1. Działalność CeNT UW jest finansowana z:  
1) dotacji celowych na projekty realizowane w CeNT UW; 
2) dotacji podmiotowych pochodzących z budżetu państwa oraz środków 

pozabudżetowych; 
3) grantów badawczych; 
4) środków otrzymanych w związku ze świadczonymi usługami. 

2. Sprawowanie kontroli finansowej nad procesami gromadzenia 
i rozdysponowania środków finansowych oraz gospodarowania mieniem CeNT UW 
określają szczegółowe procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim 
w sprawie trybu, zasad i form kontroli finansowej. 

Administracja CeNT UW 
§ 19 

1. Administrację CeNT UW tworzą jednostki obsługi administracyjnej 
powoływane przez Dyrektora. 

2. Do zadań jednostek obsługi administracyjnej należy organizowanie 
wsparcia pracy laboratoriów naukowych i laboratoriów specjalistycznych. 

Zmiana Regulaminu 
§ 20 

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Rektora. 
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Przepisy przejściowe 
§ 21 

Do pracowników naukowych, którzy w dniu wejścia w życie Regulaminu pełnią 
funkcję Kierownika w wyniku rozstrzygnięcia konkursu stosuje się postanowienia 
Regulaminu dotyczące Kierowników. 
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