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Uchwala nr 1705
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie Regulaminu korlystania z aparatury naukowo-badawczej
zakupionej ze irodktiw projektu ,,ll/ kieranku aplikacyjnoici - doposaienie
Centrum Syntez! i Analizy BioNanoTechno (Jniwersytetu w Bia$tmstoku',
w ramach Programu Operacyjnego Rozwtij Polski l(schodniej 2007-2013,

Dzialanie 1.3 ll/sp ieranie Innowacji

Na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o szkolnictwie wyiszym (t. j. Dz. tJ. z 2012 r., poz. 572 z p62n. zm.) i g 2 ust. 3
Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej (Iniwersytetu w Bialymstoku
stanowi?cego ZaLqcznik do Uchwaly nr 1703 Senatu Uniwersytetu
w Biatymstoku z dnia 25 marca 2015 r. Senat Uniwersytetu w Biatvmstoku
uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala Regulamin korzystania z aparattrry
naukowo-badawczej zakupionej ze Srodk6w projektu nr POPW.01.03.00-20-
004/ll ,,W kierunku aplikacyjno6ci - doposaZenie Centrum Syntezy i Analizy
BioNanoTechno Uniwersytetu w Biatymstoku" w ramach programu
Operacyj ne go Rozw6j Polski Wscho dniej 2007 -20 | 3, Dzialanie I. 3 Wspieranie
Innowacji, stanowi4cy Zalqcznlk do niniejszej Uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podpisania.

Senat

Prof. dr hab. Leonard Etel



Zalqcznik
do Uchwaly nr 1705

::x1'; T:,'i:t'si: 
w B iarvm stoku

Regulamin korzystania z aparatury naukowo-badawczej zakupionej ze Srodktiw
projektu ,,W kierunku aplikacyjnoSci - doposaienie Centrum Syntery i Analiry

BioNanoTechno Uniwersytetu w Bialymstoku", w ramach Programu Operacyjnego
Ronvrij Polski Wschodniej 20071013. Dzialanie I.3 Wspieranie Innowacji

$1
Uz).te w Regulaminie okreSlenia oznaczaj4:

l) Projekf - projekt ,,W kierunku aplikacyjno6ci - doposazenie Centrum Syntezy
i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Bialymstoku", w ramach Programu
Operacyjnego Rozw6j Polski Wschodniej 20071013. Dzialanie I.3 Wspieranie
Innowacji.

2) Aparatura - aparatura naukowo-badawcza zakupiona ze Srodk6w projektu.

2.

3.

5.

l.
62

Korzystanie z aparufiry zakupionej ze Srodk6w projektu odbywa sig w spos6b

zapewniajqcy zachowanie zgodnoSci z przepisami rozporz4dzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polskq Agencjg

Ronvoju Przedsigbiorczoici pomocy finansowej na v)yposozenie, firorzenie zaplecza B+ R

orqz przygotowanie teren'w inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozw6j
Polski llschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34,po2.271).
Aparatura moLe by1 wykorzystywana wyl4cznie na cele okreSlone w umowie na

dofinansowanie projektu, a w szczeg6lnoSci do prowadzenia dzialalno3ci naukowo-
badawczej.
Aparatura zakupiona w ramach projektu nie moze byi wykorzystywana do wykonywania
dzialalno5ci gospodarczej w rozumieniu wsp6lnotowym - przez co naleZy rozumiei
oferowanie towar6w lub uslug na okredlonym rynku - przez okres co najmniej 10 lat od

dnia udzielenia wsparcia.
Aparatura zakupiona w ramach projektu przypisana jest do jednostek Wydzialu
Biologiczno-Chemicznego, kt6ry zostal objgty wsparciem projektu.
Opiekuna aparatury wyznacza kierownik jednostki spo5r6d pracownik6w zatrudnionych
w iednostce.

6. Udostgpnienie aparatury do prowadzenia badah przez pracownik6w Instltutu Chemii,

7.

pracownik6w innych jednostek Uniwersy'tetu w Bialymstoku, badaczy spoza

Uniwersytetu w Bialymstoku, instytucjom korzystaj4cym z zakupionej aparatury na

podstawie um6w o wsp6lpracy, jednostkom naukowym korzystaj4cym ze wsp6lnej
infrastruktury badawczej na podstawie um6w o wsp6lpracy wymaga z\o2enia wniosku do

Kierownika Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno.
O udostgpnianiu i kolejnoSci udostgpnienia aparatury decyduje Dyrektor Instl'tutu Chemii,
po zasiggnigciu opinii Kierownika Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno,
z zastrzezeniem, 2e pierwszeistwo w dostgpie do aparatury maj4 pracownicy Instltutu
Chemii. W przypadku aparatury specjalistycznej, jej udostgpnienie odbywa sig z udzialem
pracownika przeszkolonego w zakresie obslugi takiego urzqdzenia.
Po wyrazer.riu zgody przez Dyrektora Instytutu Chemii na wykorzystanie aparatury

wniosek jest ewidencjonowany przez Kierownika Centrum Syntezy i Analizy
BioNanoTechno w rejestrze prowadzonym odrgbnie dla kaZdego urzEdzenia. Rejestr

zawiera co najmniej: datg korzystania z aparatury, czas pracy aparatury. rodzaj

wykonywanych badair, osobg korzystagc4 z aparatury ijej podpis.

4.

a



9. Osoby korzystaj4ce z aparatwy zobowiqzane s4 do zamieszczenia w publikacji informacji
wskazuj4cych, 2e badanie naukowe przeprowadzono z wykorzystaaiem aparatury
zakupionej w ramach realizacji projektu wedlug wzoru w wersji polskiej np.: ,,Praca
zostala wykonana przy wykorzystaniu aparatury zakupionej ze Srodk6w projektu nr
POPW.01.03.00-20-004111 w ramach Programu Operacyjnego Rozw6j Polski
Wschodniej 20071013 lub w wersji angielskiej np.: ,,The equipment of Center
BioNanoTechno was partly supported by EU founds via project number POPW.O1.03.00-
20-004/11.

10. Kierownik Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno sklada Prorektorowi ds. Nauki
i Wsp6lpracy z Zagranic4 sprawozdanie roczne z wykorzystania apalalury orM
wykonanych wskaZnik6w rezultatu projektu w terminie do 3l stycmia kaZdego roku za
rok ubiegly.

ll. OdpowiedzialnoSi materialn1 za aparalurQ, o kt6rej mowa w Zal4czniku nr 1 do
Regulaminu, ponosi Kierownik Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno '"r'raz
z osobami materialnie odpowiedzialnymi (posiadaj4cymi aparaturg Centrum
BioNanoTechno na swoim stanie).

12. Dyrektorzy Instytut6w Chemii i Biologii zobowi4zani s4 do bieZ4cej kontroli nad
wykorzystywaniem aparatury.

13. Nadz6r nad wykonaniem Regulaminu sprawuje Dziekan Wydzialu Biologiczno-
Chemicznego.

14. Rodzaj aparatury, o kt6rej mowa w pkt I oraz miejsce jej lokalizacji na Wydziale
Biologiczno-Chemicznym, okreila ZalEcznik nr 1 do Regulaminu.

15. Wz6r wniosku udostEpnienia aparatury stanowi Zalqcznik nr 2 do Regulaminu.



Zalqcznik fi |

do Regulaminu korzystanra z aparatury naukowo-badawczej
zakupionej ze (rodk6w projektu..W kierunku aplkacyJnoscr -
doposazenie Centrum Syntezy i Analizy BroNanoTechno

ll/yszczegdlnienie

Prucownis Biochemii i Biologii Stukturulnej

do pomiar6w technikami

Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa z wyposazeniem (pompa gradientowa min. 3 tlokowa,
- ' degazer, autosampler,.detektor DAD, detekto! FLD)
2.6 Aparat do elektroforezy kapilarnej

2.'1 Komora komoaktowa
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l,5 i a kqmo13 mglipylq9llS 491'.!9!!1.ryJ.9c9 :lalglv-il\.q foloyollqrczlgLo ,,
multikanalowy potencjostargalwanostat z akcesoriami do badania uklad6

J.O ycn

L. szt.

2.8 Wyparka zchemoodpornym ukladem pr6zniowym2.E Wyparka z chemoodpornym ukladem proznlowym L ,. . ,-:
Prucob'nia Nsnolechnologii i Chemii Male stowej

3. Loborsrilrium Ahernutywnych Zrddel Eneryii
3.1 4aawansowany u!!qd do pokrywania powierzchni me

:,; l

rl

Prucob'nia Nsnolechnologii i Chemii Male stowej

z akcesoriami

iakcesoriami

Prscownia Nov,oczesnych Technologii Synlezst i Analizst Polimerdw

4. Ltborstorium Analiz Srodo

4.1 Spektrometr mas z analizato plazmQ indukcyjnie sprzgZon4 i komor4

3.12 Wvsokoci6nieniowy autoklaw laborat)-
3.13 Prozniowy piec do suszenia z pompq

4.4 Chromatografgazowy



Z^la.cznik N 2
do Regulaminu korzystania z aparatury

naukowo-badawczej zakupionej ze Stodkdw
projektu ,,W kierunku aplikacyjnotui -
doposazenie Centrum Syntezy i Analizy
BioNanoTechno Uniwersytelu w B iaf],rnstoku"

Kierownik Centrum Syntery
i Analizv BioNanoTechno

FORMULARZ ZLECENIA PRACY
I)ata:

Zamawiaj4cy:

ladres. telefon. mail. osoba do kontaktu)

2. Przedmiotzamtiwienia:

Material do badari/Zakres prac:

tDoslac. warunkidoslawv. \xarunki Drzechowywani4 ilosd, itp. )

4. Uwagi do zlecenia dotyczqce aparatury lub metod badaf (*):

5, Zam6wienie zloiyl:

Data przyjgcia zlecenia:

7. Zaakceptow al (**)6. Zam6wienie prryiql (*)

KierownikCentrum BNT/Kierownik pracy


