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DOP- 342/17 

 
Zarządzenie Nr  149/17 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
z dnia 14 grudnia 2017 roku 

 
w sprawie ustalenia zasad udostępniania i korzystania z udostępnionej 
aparatury badawczej w ramach Uczelnianego Centrum Aparaturowego  
 
Na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:  

§ 1 
Uczelniane Centrum Aparaturowe (UCA), jako międzywydziałowa jednostka 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), zarządza 
własną aparaturą badawczą oraz aparaturą badawczą udostępnioną przez 
kierowników jednostek organizacyjnych UMP.  

 
§ 2 

Udostępnienie aparatury badawczej, o której mowa w §1, może być powiązane z 
relokacją sprzętu (przeniesienie aparatury badawczej z danej jednostki 
organizacyjnej UMP do UCA) albo ustanowieniem wirtualnej ścieżki dostępu - 
rozumianej jako możliwość korzystania z aparatury przez pracowników UMP do 
potrzeb prowadzenia badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych.  

 
§ 3 

1.W przypadku relokacji aparatury odpowiedzialność za nią przechodzi na UCA a za 
obsługę techniczną udostępnionego sprzętu odpowiadają pracownicy UCA.  
2.W przypadku ustanowienia wirtualnej ścieżki dostępu za obsługę techniczną 
sprzętu odpowiada pracownik wskazany przez kierownika jednostki udostępniającej 
aparaturę. W takiej sytuacji pracownik odpowiedzialny za obsługę techniczną sprzętu 
zatrudniany jest w część obowiązującego wymiaru zatrudnienia w UCA, w wymiarze 
ustalonym przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uczelni, po zasięgnięciu opinii 
kierowników, jednostki organizacyjnej udostępniającej sprzęt oraz UCA.  
 

§ 4 
Koszty serwisowania i napraw aparatury badawczej przekazanej do UCA zgodnie z 
postanowieniami § 2 niniejszego zarządzenia, ponosi UCA.  

 
§ 5 

1. Warunkiem korzystania z aparatury badawczej relokowanej do UCA oraz 
udostępnianej w ramach wirtualnej ścieżki dostępu jest złożenie przez osoby 
zainteresowane formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Uczelnianego Centrum Aparaturowego). Wymóg ten dotyczy również pracowników 
jednostki organizacyjnej udostepniającej daną aparaturę.  



2. Pracownicy jednostki udostępniającej aparaturę zachowują do niej dostęp na 
preferencyjnych warunkach, to jest w pierwszym dostępnym terminie.  

 
§ 6 

Kierownicy jednostek organizacyjnych UMP udostępniają aparaturę badawczą UCA 
na zasadzie dobrowolności.  

 
§ 7 

1. UCA może nie przyjąć udostępnianej aparatury badawczej, o ile jej stan 
techniczny, poziom technologiczny lub przydatność wskazują na niewielkie 
prawdopodobieństwo wykorzystania przez innych pracowników UMP. Podstawą 
udostępnienia aparatury badawczej UCA jest protokół sporządzony między 
kierownikiem jednostki organizacyjnej UMP udostępniającej sprzęt a kierownikiem 
UCA, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
2. Kierownik jednostki udostępniającej aparaturę badawczą informuje kierownika 
UCA w protokole przekazania sprzętu o łącznych kosztach usług serwisowych i 
napraw danego urządzenia w okresie ostatnich 3 lat od dnia przekazania.  

 
§ 8 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Uczelni i  
Kanclerzowi. 

 
§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc 

zarządzenie Nr 61/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia 

Regulaminu Międzywydziałowego Laboratorium Biologii Medycznej 

 
 
                          Rektor 
          

        prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 

 

 

 


