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 Regulamin wykorzystania aparatury badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

zakupionej w ramach projektów współfinansowanych z działania 1.3.  

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna 

gospodarka. Działanie I.3. Wspieranie Innowacji 

 

 
W  ramach projektów: 

 

1. Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami 

stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych  

/data otrzymania wsparcia 29 czerwca 2009 roku/ 

 

2. Kompleksowe doposażenie laboratoriów B+R prowadzących badania nad 

biomateriałami oraz nowoczesnymi metodami analizy substancji wykorzystywanych  

w naukach biomedycznych i farmaceutycznych  

/data otrzymania wsparcia 29 czerwca 2009  roku/ 

 

3. Przebudowa Centrum Innowacyjnych Technologii Nanbiomedycznych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie   

/data otrzymania wsparcia 29 czerwca 2009 roku/ 

 

4. Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-

badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie                         

/data otrzymania wsparcia 28 wrzesień 2012 roku/. 

 

5. Rozbudowa infrastruktury naukowo - badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej                                                    

/data otrzymania wsparcia 28 wrzesień 2012 roku/. 

 

§ 1 

Wstęp 

 

1. Aparatura naukowo-badawcza1
 – zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub 

laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych 

(zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej 

aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych).  

2.  Aparatura naukowo-badawcza, o której mowa w ust. 1, zwana dalej aparaturą może być 

wykorzystywana wyłącznie do działalności naukowo – badawczej. 

3.  Użytkowanie, eksploatacja i wykorzystanie aparatury powinno przebiegać zgodnie  

z wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla Projektów 

współfinansowanych z Działania I.3. Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego  
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 definicja Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 

 



 
 

2 
 

 

 

Rozwój Polski Wschodniej, zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie   

o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, wniosku  

o dofinansowanie danego Projektu, oraz zgodnie z celami i na warunkach określonych w 

obowiązujących rozporządzeniach wydanych przez PARP i w innych wytycznych 

instytucji finansujących.  

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 
1. Aparatura zakupiona w ramach projektu powinna być zlokalizowana w obiekcie 

przeznaczonym do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac 

rozwojowych wskazanym we wniosku o dofinansowanie danego Projektu. 

2. Aparatura jest przypisana do danej jednostki organizacyjnej (Katedry/Zakładu/Pracowni) 

objętej wsparciem w ramach Projektu oraz do opiekuna.  

3. Opiekuna aparatury wyznacza kierownik jednostki spośród pracowników.  Opiekunem 

aparatury wymagającej specjalistycznego przeszkolenia   powinien być pracownik, który 

uczestniczył w szkoleniu do obsługi urządzenia. 

4. Aparatura i dokumentacja dotycząca jej wykorzystania powinna być zabezpieczona w 

sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.  

5. Kierownik jednostki organizacyjnej sprawuje bieżącą kontrolę nad wykorzystaniem  

aparatury oraz ponosi odpowiedzialność materialną za daną aparaturę.  

6. Aparatura naukowo-badawcza zakupiona w ramach Projektu nie może być 

wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu 

wspólnotowym przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia2.  

 

 

§ 3 

Zasady korzystania z aparatury naukowo-badawczej 

 
1. Udostępnienie aparatury naukowo – badawczej dla prowadzenia badań naukowych przez 

pracowników Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie wymaga złożenia wniosku  

do kierownika jednostki właściwego ze względu na lokalizacją aparatury /wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1/. 

2. Do wniosku o udostępnienie aparatury należy dołączyć  streszczenie projektu badawczego 

pracownika potwierdzone przez Kierownika zatrudniającej go jednostki  i oświadczenie  

o posiadaniu wymaganych zgód (np. Komisja Biometyczna, Lokalna Komisja Etyczna ds. 

badań na zwierzętach)  oraz wskazać źródło finansowania projektu badawczego. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Przez działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym - należy rozumieć oferowanie towarów lub usług 

na określonym rynku 
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3. Wszyscy pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mają prawo do korzystania  

z aparatury pod warunkiem przeszkolenia z jej obsługi  lub pod nadzorem przeszkolonego 

pracownika oraz prowadzenia prac naukowo – badawczych, których postęp umożliwia 

zastosowanie aparatury. Pierwszeństwo w dostępie do aparatury mają pracownicy 

naukowi, pracujący w jednostkach, w których zlokalizowana została aparatura naukowo – 

badawcza, zostali uwzględnieni jako Beneficjenci Projektu we wniosku o dofinansowanie. 

4. Udostępnienie aparatury do prowadzenia badań przez pracowników wspólnie  

z instytucjami/podmiotami zewnętrznymi wymaga podpisania umowy na realizację prac 

badawczo - rozwojowych zgodnie z Regulaminem dokonywania wyboru Podmiotów oraz 

Instytucji, z którymi Uniwersytet Medyczny w Lublinie zawrze umowy na realizację prac 

badawczo – rozwojowych /wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2/. 

5. Do wniosku o udostępnienie aparatury w ramach wspólnie prowadzonych projektów 

badawczych przez katedrę, zakład lub samodzielną pracowanie należy dołączyć kartę 

zgłoszenia na realizację prac badawczo – rozwojowych z instytucją/podmiotem 

zewnętrznym. 

6. Po wyrażeniu zgody na wykorzystanie aparatury i podpisaniu wniosku przez kierownika 

jednostki wniosek jest ewidencjonowany w rejestrze każdej jednostki, wyznaczany jest 

termin realizacji badania. 

7. Dla każdego urządzenia prowadzona jest odrębnie:  

7.1. Karta badań prowadzonych z wykorzystaniem  aparatu  /wg wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 3/. 

7.2.  Karta pracy aparatu dla celów naukowo – badawczych /wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 4/.  

Kartę badań prowadzi opiekun, kartę pracy aparatu każdorazowo wypełnia korzystający, pod 

nadzorem opiekuna aparatu.   

8. Każdy użytkownik aparatury zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów BHP i PPOŻ zgodnie z instrukcją. 

 

§ 4 

Obowiązki kierownika jednostki 
1. Do obowiązków kierownika jednostki należy:  

a. akceptowanie wniosku dotyczącego rozpoczęcia badań, w tym analiza 

dopuszczalności wykorzystania pod kątem zakazu wykonania działalności 

gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym. 

b. współpraca z osobami odpowiedzialnymi za aparaturę mająca na celu lepsze 

wykorzystanie sprzętu i obniżenie kosztów pracy aparatury,  

c. odpowiedzialność za realizację wskaźników rezultatu dotyczących wykorzystania 

aparatury naukowo- badawczej zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie. 

d. nadzór nad sprawozdawczością do Działu ds. Funduszy Europejskich zgodnie z 

wzorem karty informacji o projektach badawczych realizowanych z 

wykorzystaniem aparatury badawczej współfinansowanej ze środków B+R. 

Sprawozdanie kwartalne do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu 

kwartału. 
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§ 5 

Obowiązki opiekunów aparatury 

1. Opiekun aparatury jest odpowiedzialny za sprawne działanie, efektywne wykorzystanie 

oraz zabezpieczenie powierzonego mu sprzętu.  

2. Do obowiązków opiekunów aparatury należy w szczególności: 

a. współpraca z kierownikiem jednostki; 

b. nadawanie numerów wnioskom o udostępnienie aparatury oraz ich archiwizacja;  

c. prowadzenie karty badań oraz karty pracy aparatu dla celów naukowo – badawczych; 

d. sporządzanie kwartalnej informacji o realizowanych projektach badawczych na 

aparaturze współfinansowanej ze środków B+R  /wg wzoru stanowiącego Załącznik  

Nr 5/; 

e. określanie kolejności wykonywanych badań; 

f. koordynacja harmonogramu wykorzystania aparatu; 

g.  instruktaż obsługi aparatury. 

 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

 

1. Konsekwencjami wynikającymi z naruszenia postanowień Regulaminu zostanie obarczona 

jednostka organizacyjna, do której została przypisana aparatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o udostępnienie aparatury  

2. Regulaminem dokonywania wyboru Podmiotów oraz Instytucji, z którymi Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie zawrze umowy na realizację prac badawczo – rozwojowych.  

3. Wzór Karty badań prowadzonych z wykorzystaniem  aparatu. 

4. Wzór Karty pracy aparatu dla celów naukowo – badawczych 

5. Wzór karty informacji o projektach badawczych 


