
REGULAMIN  

korzystania z usług badawczych  

Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET)  

w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług badawczych 

Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) w Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ), 

zwanym dalej Uniwersytetem, w szczególności:  

1) prawa i obowiązki pracowników JCET, pracowników, studentów i doktorantów w 

zakresie korzystania z usług badawczych JCET przy prowadzeniu badań naukowych 

lub prac rozwojowych,  

2) zasady korzystania i ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług badawczych 

JCET do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty inne 

niż wskazane w pkt 1).  

2. Regulamin w szczególności dotyczy usług badawczych opracowanych w ramach 

realizacji projektu FNP Team Tech Core Facility numer POIR.04.04.00-00-5CAC/17-

00 współfinansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

3. Regulamin nie dotyczy korzystania z usług badawczych JCET do celów 

dydaktycznych.  

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 20 18 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),  

2) usługach badawczych JCET - należy przez to rozumieć usługi badawcze 

świadczone przez Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, a w tym usługi badawcze 

opracowane w ramach realizacji wyżej wymienionego projektu FNP Team Tech Core 

Facility,  

3) badaniach naukowych lub pracach rozwojowych - należy przez to rozumieć 

badania naukowe lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy,  

4) dysponencie usług badawczych JCET - należy przez to rozumieć Dyrektora JCET, 

w dyspozycji którego znajduje się realizacja usług badawczych JCET lub inną osobę 
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upoważnioną przez Dyrektora JCET do dysponowania realizacją usług badawczych 

JCET,  

5) korzystaniu z usług badawczych JCET - należy przez to rozumieć realizowanie 

badań naukowych lub prac rozwojowych w formie usług badawczych JCET,  

6) projekcie badawczym - należy przez to rozumieć złożone działanie realizowanie dla 

osiągnięcia naukowego celu, będące badaniem naukowym lub pracą rozwojową, 

7) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wydział lub inne jednostki 

międzywydziałowe, pozawydziałowe, międzyuczelniane i wspólne oraz jednostki 

pomocnicze, jednostki ogólnouczelniane i jednostki administracji ogólnouczelnianej 

Uniwersytetu,  

8) podmiocie zewnętrznym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zewnętrzne w 

stosunku do Uniwersytetu,  

9) studentach, doktorantach lub pracownikach - należy przez to rozumieć studentów, 

doktorantów i pracowników Uniwersytetu, jak również osoby dla których Uniwersytet 

nie jest uczelnią macierzystą, a przebywają na Uniwersytecie na podstawie zawartych 

umów.  

§ 3.  

1. Dysponent usług badawczych JCET decyduje zarówno o konieczności, jak i 

sposobie prowadzenia harmonogramu korzystania z usług badawczych JCET w celu 

zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów JCET i z poszanowaniem 

podstawowej działalności JCET.  

2. Do obowiązków dysponenta usług badawczych JCET należy w szczególności:  

1) prowadzenie harmonogramu korzystania z usług badawczych JCET oraz ewidencji 

korzystania z usług badawczych JCET,  

2) udzielanie zgody na korzystanie z usług badawczych JCET w ramach użytku 

wewnętrznego lub użytku między jednostkami organizacyjnymi,  

3) nadzór nad stosowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, w tym nad 

obsługą finansowo-księgową na etapie rozliczania środków za korzystanie z usług 

badawczych przez administrację JCET,  

4) ochrona interesów Uniwersytetu w związku z korzystaniem z usług badawczych 

JCET.  

§ 4.  

Dysponent usług badawczych JCET nie udostępnia usług badawczych JCET, jeżeli 

cel podejmowanych badań naukowych lub prac rozwojowych są niezgodne z prawem 

lub naruszają dobre imię Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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Rozdział 2  

Użytek wewnętrzny  

§ 5.  

Usługi badawcze JCET mogą być wykorzystywane przez pracowników, studentów 

oraz doktorantów JCET w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, 

w szczególności w ich bieżącej działalności badawczej (użytek wewnętrzny) na 

podstawie pozwolenia dysponenta usług badawczych JCET, o które występuje 

zainteresowany pracownik Uniwersytetu lub opiekun naukowy będący pracownikiem 

Uniwersytetu.  

§ 6.  

Korzystanie z usług badawczych JCET w ramach użytku wewnętrznego może mieć 

charakter odpłatny lub nieodpłatny. Zasady rozliczeń korzystania z usług 

badawczych w ramach użytku wewnętrznego określa dysponent usług badawczych 

JCET.  

Rozdział 3  

Użytek między jednostkami organizacyjnymi  

§ 7.  

Usługi badawcze JCET mogą być wykorzystywane przez pracowników, studentów 

oraz doktorantów innej jednostki organizacyjnej (jednostki korzystającej) w celu 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (użytek między jednostkami 

organizacyjnymi) na podstawie pisemnego pozwolenia dysponenta usług badawczych 

JCET, o które występuje zainteresowany pracownik Uniwersytetu lub opiekun 

naukowy będący pracownikiem Uniwersytetu. 

§ 8.  

Korzystanie z usług badawczych JCET w ramach użytku między jednostkami 

organizacyjnymi może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Charakter 

udostępniania oraz zasady rozliczeń korzystania z usług badawczych JCET w ramach 

użytku między jednostkami organizacyjnymi, określa dysponent usług badawczych 

JCET.  

§ 9.  

W razie odpłatnego charakteru korzystania z usług badawczych JCET w ramach 

użytku między jednostkami organizacyjnymi, koszty pokrywane są ze środków, 

którymi dysponuje jednostka korzystająca.  
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Rozdział 4  

Udostępnianie usług badawczych JCET podmiotowi zewnętrznemu  

§ 10.  

1. Dysponent usług badawczych JCET może świadczyć odpłatnie na rzecz podmiotu 

zewnętrznego badania naukowe lub inne usługi badawcze (prace zlecone) z 

wykorzystaniem usług badawczych JCET na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 

16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie 

realizacji prac zleconych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez podmioty zewnętrzne.  

2. Prace zlecone z wykorzystaniem usług badawczych JCET na rzecz podmiotu 

zewnętrznego nie mogą kolidować z wykonywaniem zadań Uniwersytetu, w 

szczególności w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i innych 

przyjętych zobowiązań.  

3. Prace zlecone z wykorzystaniem usług badawczych JCET odbywają się na zasadach 

równego dostępu dla wszystkich podmiotów zewnętrznych.  

Rozdział 5  

Odpowiedzialność 

§ 11.  

Usługi badawcze JCET są realizowane z zachowaniem należytej staranności i zgodnie 

z dobrymi praktykami w działalności naukowo-badawczej.  

§ 12.  

Usługi badawcze JCET mają charakter badań naukowych, w związku z czym 

Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za przydatność ich rezultatów do 

jakiegokolwiek konkretnego celu.  

§ 13.  

Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z usług 

badawczych JCET.  

Rozdział 6  

Opłaty za korzystanie z usług badawczych JCET  

§ 14.  

1. Dysponent usług badawczych JCET zobowiązany jest do wypełnienia karty 

udostępniania usług badawczych JCET, zawierającej cennik określający wysokość 
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opłat za korzystanie dla każdego elementu usług badawczych JCET udostępnianego 

odpłatnie wraz z kalkulacją wysokości opłat.  

2. Wzór karty udostępniania usług badawczych JCET stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu.  

3. Dysponent usług badawczych JCET przedstawia kartę udostępniania usług 

badawczych JCET wraz z kalkulacją wysokości opłat do akceptacji Kwestora 

Uniwersytetu.  

Rozdział 7  

Postanowienia końcowe  

§ 15.  

1. W ramach udostępniania usług badawczych JCET UJ nie przenosi żadnych praw 

własności intelektualnej, w szczególności praw do utworów oraz projektów 

wynalazczych dokonanych w trakcie realizacji usług badawczych, w tym praw do 

uzyskania patentu na wynalazek oraz prawa do korzystania z wynalazku. Tym 

samym podmiot zewnętrzny, na rzecz świadczona jest usługa badawcza nie jest 

uprawniony do zgłoszenia wynalazku do właściwego urzędu ds. ochrony własności 

intelektualnej w Polsce ani poza jej terytorium. 

2. W ramach udostępniania usług badawczych JCET UJ nie udziela również praw do 

rozwiązań UJ, z wykorzystaniem których świadczone są usługi badawcze JCET, w 

szczególności nie udziela licencji na te rozwiązania. 

§ 16.  

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują 

postanowienia Uchwały nr 59/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 

29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w 

Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie realizacji prac zleconych 

Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez podmioty zewnętrzne, a w pozostałym zakresie 

przepisy obowiązującego prawa.  

 

Załącznik do regulaminu:  

-wzór Karty udostępniania usług badawczych JCET  

 

 

Kierownik Projektu TEAM-TECH Core Facility  

Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) 


