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Regulamin zarządzania aparaturą naukową w ramach core facility
§ 1.
Definicje
● Udostępniający - Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie;
● Korzystający – podmiot lub jednostka organizacyjna, której Udostępniający udostępnił

infrastrukturę badawczą do korzystania;
● Dysponent infrastruktury – kierownik jednostki organizacyjnej, w dyspozycji którego

pozostaje infrastruktura badawcza, a także inna osoba
Udostępniającego do dysponowania infrastrukturą badawczą;

upoważniona

przez

● Infrastruktura badawcza – wszystkie elementy, przeznaczone do prowadzenia badań

naukowych lub prac rozwojowych, zakwalifikowane jako środki trwałe Udostępniającego i
ujęte w ewidencji core facility;
● Pracownik – osoba zatrudniona w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS (INB);
● Student – osoba kształcąca się na studiach I lub II stopnia prowadzonych przez Wydział

Biologii i Biotechnologii UMCS;
● Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej, realizujący pracę

doktorską w INB;
zewnętrzny – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna,
niewchodząca w skład wewnętrznej struktury organizacyjnej INB;

● Podmiot

● Koordynator – osoba wyznaczona przez Dyrektora INB, której zadaniem jest zarządzanie

ekonomiczną efektywnością pełnego zbioru infrastruktury badawczej (facility
management), opracowanie długookresowych planów badań i potencjalnej globalnej oferty
opartej na tej infrastrukturze, koordynację projektów badawczych realizowanych
z wykorzystaniem różnych elementów infrastruktury; do zadań Koordynatora należy
również monitorowanie wykorzystania infrastruktury sfinansowanej ze środków
publicznych pod kątem wymagań danego instrumentu wsparcia;
infrastruktury – osoba wyznaczona przez Dysponenta infrastruktury
do sprawowania bieżącego nadzoru nad efektywnością wykorzystania i utrzymania
sprawności technicznej infrastruktury badawczej, posiadająca przy tym niezbędne
kwalifikacje i wymagane uprawnienia do obsługi infrastruktury badawczej jako całości
i jej poszczególnych elementów. Osoba ta jest również odpowiedzialna za zakres związany
z przygotowaniem zestawu usług realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury, a także
kontakt z osobami korzystającymi z infrastruktury badawczej.

● Opiekun
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§ 2.
Ogólne zasady udostępniania infrastruktury badawczej w ramach core facility
1. Regulamin ma zastosowanie do następujących kategorii podmiotów:
a. pracowników INB, korzystających w ramach swojej pracy badawczej lub dydaktycznej
z infrastruktury badawczej core facility;
b. studentów i doktorantom korzystających z oferty dydaktycznej Wydziału Biologii i
Biotechnologii UMCS;
c. osób prowadzących badania naukowe lub inną aktywność naukową przy wykorzystaniu
infrastruktury badawczej INB;
d. innych podmiotów, w tym podmiotów zewnętrznych, które na podstawie odrębnej
umowy zawartej z INB korzystają z infrastruktury badawczej INB.
2. Regulamin ma zastosowanie w sytuacjach obejmujących wszelkie przypadki udostępnienia
– odpłatnego lub nieodpłatnego – infrastruktury badawczej INB.
3. Korzystanie z udostępnianej infrastruktury badawczej odbywa się w zgodzie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszego regulaminu oraz
postanowieniami zawartej umowy, o ile taka umowa została zawarta.
4. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez osoby z poszczególnych kategorii
podmiotów jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu i przedstawieniu Koordynatorowi
zwięzłego opisu projektu badawczego i po uzyskaniu aprobaty co do celu i sposobu
wykonania badań oraz trybu i sposobu rozliczenia współpracy (Załącznik 1).
5. Udostępnienie infrastruktury finansowanej ze środków zewnętrznych, w tym
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jest możliwe wyłącznie po uprzednim
przeanalizowaniu możliwości komercyjnego (odpłatnego) udostępnienia infrastruktury
w świetle wiążących Udostępniającego umów i przepisów szczególnych.
6. Udostępnianie infrastruktury badawczej na zasadach komercyjnych podmiotom
zewnętrznym nie może kolidować z wykonywaniem jej podstawowych zadań w zakresie
prowadzonych badań i dydaktyki, o ile komercyjne wykorzystanie nie zostanie uznane
przez Koordynatora za działalność o znaczeniu strategicznym dla danej jednostki
7. Dysponent infrastruktury gwarantuje pierwszeństwo w dostępie do infrastruktury
badawczej następującym kategoriom osób (zgodnie z przedstawioną kolejnością):
a. pracownikom INB a także doktorantom i studentom korzystającym z oferty
dydaktycznej tej jednostki organizacyjnej;
b. pracownikom INB, zatrudnionym w ramach innej jednostki organizacyjnej niż
jednostka będąca Dysponentem infrastruktury, a także doktorantom i studentom
korzystającym z oferty dydaktycznej takiej jednostki organizacyjnej;
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c. pracownikom lub stałym współpracownikom INB, gdy
do infrastruktury badawczej wynika z zaangażowania
komercjalizacyjne prowadzone przez INB;

potrzeba dostępu
w postępowania

d. innym podmiotom, w tym podmiotom zewnętrznym, które na podstawie odrębnej
umowy zawartej z INB korzystają z infrastruktury badawczej INB.
8. Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym nie może uniemożliwiać
bądź znacząco utrudniać pracownikom INB realizacji jego podstawowych zadań opisanych
w statucie i przepisach prawa.
§ 3.
Prawa i obowiązki Udostępniającego oraz Dysponenta infrastruktury
1. Udostępniającemu przysługuje prawo do osobistej, niezapowiedzianej kontroli sposobu
eksploatacji udostępnionej infrastruktury badawczej, pod kątem zgodności sposobu
użytkowania z wytycznymi Udostępniającego, Koordynatora lub Opiekuna infrastruktury
oraz z instrukcją użytkowania.
2. Dysponent infrastruktury poprzez Koordynatora zobowiązany jest do udostępnienia
Korzystającemu infrastruktury badawczej w stanie kompletnym i umożliwiającym
korzystanie z tej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym łącznie z wszelką
niezbędną dokumentacją (instrukcjami użytkowania) i niezbędnym dodatkowym
osprzętem.
3. Koordynator jest zobowiązany do:
a. uzyskania zgody Dysponenta infrastruktury na jej udostępnienie Korzystającemu;
b. zlecenia przygotowania stosownej umowy przez Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii UMCS (CTWiT UMCS) w przypadku wykorzystania „zewnętrznego”;
c. ewidencjonowania podmiotów, którym udostępniono infrastrukturę do korzystania,
czasu pracy poszczególnej aparatury, prowadzonych badań oraz ewentualnych
przychodów z udostępniania infrastruktury badawczej (Załącznik 2);
d. zatwierdzania i aktualizowania cenników opłat za udostępnianie infrastruktury
e. koordynowanie bieżącego portfolio pracowni oraz nadzorowanie realizacji zleceń
w harmonogramie prac w odpowiedniej kolejności.
§ 4.
Prawa i obowiązki Korzystającego
1. Korzystający jest zobowiązany do:
a. należytego zabezpieczenia udostępnionej mu do korzystania infrastruktury badawczej
przed jej uszkodzeniem lub utratą;
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b. zagwarantowania, że wszystkie osoby dopuszczone do pracy z udostępnioną
infrastrukturą badawczą będą posiadały odpowiednie kwalifikacje, poświadczone
odpowiednimi dokumentami;
c. informowania Opiekuna infrastruktury o wszelkich nieprawidłowościach
zaobserwowanych w trakcie pracy z udostępnioną do korzystania infrastrukturą;
d. zachowania należytej ostrożności podczas eksploatacji udostępnionej infrastruktury,
w tym do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ;
e. stosowania się do wszelkich zaleceń Opiekuna infrastruktury co do zasad prawidłowej
eksploatacji udostępnionej infrastruktury badawczej;
f. w przypadku, gdy infrastruktura badawcza może być użytkowana bezpośrednio przez
Korzystającego, jest on zobowiązany do bezzwłocznego przekazaniu infrastruktury
po upływie okresu udostępnienia w stanie niepogorszonym.
2. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pozostawione materiały, pliki
lub inne dokumenty niezależnie od jej formy, a w szczególności nie odpowiada za ich
wyciek lub publikację przez osoby nieuprawnione.
§ 5.
Tryb i procedura udostępnienia infrastruktury
1. Istnieją dwa tryby udostępniania infrastruktury badawczej:
a. udostępnianie „wewnętrzne” - dotyczy przypadku udostępniania infrastruktury
osobom lub jednostkom organizacyjnym umiejscowionym w strukturach INB np.:
udostępnianie infrastruktury między katedrami , udostępnianie jej pracownikom, stałym
współpracownikom lub studentom i doktorantom;
b. udostępnianie „zewnętrzne” – zachodzi w przypadku przekazywania infrastruktury
badawczej do korzystania podmiotom lub jednostkom organizacyjnym niezależnym od
INB i pozostającym poza jego strukturą organizacyjną.
2. Procedura udostępniania infrastruktury badawczej:
a. podstawą udostępnienia wewnętrznego jest uzyskanie zgody jej Dysponenta,
wydawanej na podstawie oceny wniosku przygotowanego wg Załącznika 1.
Udostępnienie infrastruktury następuje na podstawie decyzji jej Dysponenta
po zasięgnięciu opinii Koordynatora. W przypadku udostępniania infrastruktury
ruchomej do korzystania poza miejscem, do którego jest ona standardowo przypisana,
Dysponent jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.
b. podmiot lub jednostka organizacyjna, która zamierza korzystać z infrastruktury
badawczej w ramach udostępnienia zewnętrznego, składa do Dysponenta infrastruktury
wniosek o jej udostępnienie (Załącznik 1). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
Dysponent infrastruktury zwraca się do CTWiT UMCS o sporządzenie stosownej
umowy o udostępnienie infrastruktury badawczej, która określa prawa i obowiązki stron
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oraz zasady odpowiedzialności za powierzoną infrastrukturę badawczą, a także określa
miejsce, gdzie udostępniana infrastruktura badawcza ma być eksploatowana.
W przypadku, gdy infrastruktura badawcza ma być wykorzystywana poza miejscem,
do którego jest organizacyjnie przypisana, jej przekazanie Korzystającemu odbywa się
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.
c. Opiekun infrastruktury ma obowiązek konsultować z Koordynatorem wszelkie zmiany
lub modyfikacje, które mogłyby nieść za sobą jakiekolwiek konsekwencje w realizacji
prac badawczych prowadzonych z zastosowaniem infrastruktury badawczej.
§ 6.
Opłaty za udostępnianie infrastruktury badawczej
1. Udostępnienie infrastruktury badawczej innym jednostkom organizacyjnym w ramach
struktury INB, w szczególności na potrzeby ich bieżącej działalności badawczej, może
mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny.
2. O wysokości opłaty i obowiązku jej uiszczenia w konkretnym przypadku decyzję
podejmuje Dysponent biorąc pod uwagę uzasadnione interesy wszystkich
zainteresowanych stron i wystawia odpowiednią notę wewnętrzną w oparciu o cennik opłat
(cennik opłat jest ustalany odrębnie dla danej infrastruktury badawczej).
3. W przypadku udostępnienia zewnętrznego wysokość opłat zostanie uregulowana
każdorazowo w indywidualnej umowie o udostępnienie infrastruktury badawczej,
przygotowanej przez CTWiT UMCS.
4. Udostępniający, w uzasadnionych przypadkach podyktowanych interesem obu stron,
zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia wysokości opłaty.
§ 7.
Odpowiedzialność związana z korzystaniem z infrastruktury badawczej
1. Zasady odpowiedzialności Korzystającego z infrastruktury:
a. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe
w udostępnionej infrastrukturze badawczej wynikłe z jego działania lub zaniechania,
w tym w szczególności z użytkowania jej w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
oraz zaleceniami Dysponenta infrastruktury, Koordynatora lub Opiekuna infrastruktury,
niezależnie od możliwości przypisania Korzystającemu winy;
b. za działania lub zaniechania osób, które w imieniu Korzystającego lub za jego zgodą
korzystają z udostępnionej mu infrastruktury badawczej, Korzystający odpowiada
na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak za własne działania
lub zaniechania.
2. Zasady odpowiedzialności Udostępniającego:
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a. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
infrastrukturę lub w związku z jej eksploatacją przez Korzystającego;

przez

b. odpowiedzialność Udostępniającego zostaje wyłączona w następujących przypadkach:
− korzystania z infrastruktury badawczej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,

zaleceniami Koordynatora oraz Opiekuna infrastruktury, odbytymi szkoleniami
lub regulaminem;
− korzystanie z infrastruktury badawczej przez osoby nieposiadające odpowiednich

kwalifikacji;
− awarii infrastruktury badawczej (podzespołów, oprogramowania itp.) w przypadku,

gdy Udostępniającemu nie można przypisać odpowiedzialności za takie zdarzenie.
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