
 

Poz. 295 

ZARZĄDZENIE NR 114 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 31 października 2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Nauk 
Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 

Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 3 Rady Centrum 
Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 października 
2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie CNBCh  zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza się Regulamin Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2 
Traci moc Regulamin Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego (Monitor UW z 2012  r. Nr 6, poz. 183 z późn. zm.).  
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik  
do zarządzenia nr 114 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 października 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego 

Regulamin 
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych  

Uniwersytetu Warszawskiego  
Preambuła 

Celem powołania Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, zwanego dalej „CNBCh UW” jest organizacja wspólnej platformy 
badawczej dla ułatwienia współpracy naukowców Wydziału Biologii oraz Wydziału 
Chemii, zgodnie z wnioskiem nr POIG.02.01.00-14-163/0, zatytułowanym „Centrum 
Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus Ochota 
(CENT III)”. Wniosek ten został przygotowany dzięki zbiorowemu wysiłkowi, 
pomysłom naukowym i organizacyjnym oraz dorobkowi naukowemu i zaangażowaniu 
społeczności naukowej obu wydziałów. 

§ 1 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie CNBCh UW jest mowa o: 

1) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;  
2) CNBCh UW – należy przez to rozumieć Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych  

Uniwersytetu Warszawskiego; 
3) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin CNBCh UW; 
4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Naukową CNBCh UW; 
5) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora CNBCh UW; 
6) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady 

Naukowej CNBCh UW; 
7) Zastępcy lub Zastępcach – należy przez to rozumieć zastępcę Dyrektora CNBCh 

UW lub Zastępców Dyrektora CNBCh UW; 
8) Forum Użytkowników – należy przez to rozumieć kierowników grup badawczych 

i kierowników laboratoriów specjalistycznych CNBCh UW; 
9) Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Biologii lub Wydział Chemii na 

Uniwersytecie Warszawskim; 
10) Korpus Operatorów – pracownicy naukowo-technicznych i/lub inżynieryjno-

technicznych zatrudnieni do obsługi zaawansowanej aparatury CNBCh UW, 
świadczący usługi o charakterze naukowym i komercyjnym; 

11) grupie – należy przez to rozumieć grupę badawczą CNBCh UW; 
12) laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium specjalistyczne 

CNBCh UW. 
Postanowienia ogólne 

§ 2 
1. CNBCh UW jest jednostką międzywydziałową utworzoną na wniosek Rady 

Wydziału Biologii i Rady Wydziału Chemii zgodnie z  § 22 ust. 8 Statutu Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

2.  Siedzibą CNBCh UW jest budynek przy ul. Żwirki i Wigury 101 
w Warszawie. 

3. Regulamin określa zadania, strukturę organizacyjną, tryb powoływania 
organów oraz zasady funkcjonowania CNBCh UW.  
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Zadania CNBCh UW  
§ 3 

Podstawowymi zadaniami CNBCh UW są: 
1) stwarzanie warunków do realizacji i prowadzenie projektów badawczych 

Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, wspólnych oraz własnych, o charakterze 
poznawczym lub aplikacyjnym; 

2) aktywne działanie na rzecz wzrostu ilości i jakości badań naukowych, 
w szczególności interdyscyplinarnych, w naukach biologicznych i chemicznych, 
w tym inicjowanie nowych projektów badawczych i rozwojowych; 

3) wzmocnienie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem 
gospodarczym; 

4) wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki; 
5) prowadzenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi na rzecz 

zespołów i projektów badawczych Wydziału Biologii i Wydziału Chemii, innych 
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podmiotów 
zewnętrznych; 

6) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi 
i gospodarczymi; 

7) prowadzenie szkoleń, w szczególności w obszarach związanych 
z problematyką badań realizowanych w CNBCh UW oraz stosowaniem nowych 
technik badawczych; 

8) wspieranie procesu inkubacji innowacyjnych firm o profilu biologiczno-
chemicznym lub pokrewnym. 

Struktura organizacyjna 
§ 4 

Organami CNBCh są:  
1) Rada Naukowa; 
2) Dyrektor.  

§ 5 
1. Strukturę CNBCh UW tworzą grupy badawcze, laboratoria specjalistyczne 

oraz jednostki administracyjne. 
2. Grupy badawcze i laboratoria specjalistyczne tworzy, przekształca 

i likwiduje Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady i zgody Dziekana właściwego 
wydziału. 

3. Jednostki administracyjne tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor. 

Rada 
§ 6 

1. Rada jest organem opiniującym i monitorującym, który ocenia stan 
realizacji zadań oraz jest organem doradczym Dyrektora. 

2. Rada liczy 11 członków. 
3. W skład Rady wchodzą: 

1) Dziekani Wydziału Biologii i Wydziału Chemii; 
2) po trzech przedstawicieli Wydziału Biologii oraz Wydziału Chemii, 

zaproponowanych przez dziekana właściwego Wydziału; 
3) trzech przedstawicieli Rektora. 
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4. Członków Rady powołuje i odwołuje Rektor, przy czym przedstawicieli 
Wydziału Biologii i Wydziału Chemii powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii 
dziekana właściwego Wydziału. 

5. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor lub wskazany przez niego 
Zastępca lub osoba przez niego delegowana bez prawa do udziału w głosowaniu. 

6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym 
zaproszeni przez Przewodniczącego goście. 

7. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym przeprowadzane są wybory władz rektorskich, 
a kończy się w dniu 31 grudnia w roku, w którym przeprowadzane są następne 
wybory władz rektorskich. 

§ 7 
Do kompetencji Rady należy: 

1) opiniowanie krótko- i długoterminowych strategii rozwoju CNBCh UW; 
2) proponowanie i opiniowanie zasad współdziałania CNBCh UW z władzami 

i administracją Wydziału Biologii i Wydziału Chemii; 
3) opiniowanie zasad korzystania z infrastruktury CNBCh UW przez pracowników 

Wydziału Biologii i Wydziału Chemii; 
4) opiniowanie powstania, przekształcenia i  likwidacji grup i laboratoriów, w tym 

opiniowanie kandydatur na kierowników grup i laboratoriów; 
5) opiniowanie zatrudnienia pracowników naukowych; 
6) opiniowanie zmian w Regulaminie CNBCh UW; 
7) opiniowanie warunków konkursu na stanowisko Dyrektora; 
8) opiniowanie corocznego sprawozdania Dyrektora z działalności CNBCh UW; 
9) wnioskowanie o odwołanie Dyrektora w razie negatywnej oceny jego działalności; 
10) składanie Rektorowi sprawozdania z działalności Rady w jej kadencji. 

§ 8 
1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków 

Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego.  
2. Przewodniczący oraz zastępca Przewodniczącego są wybierani na okres 

ich kadencji w Radzie. W przypadku wcześniejszego zakończenia kadencji 
Przewodniczącego lub zastępcy Przewodniczącego Rada dokonuje wyboru 
uzupełniającego na najbliższym możliwym posiedzeniu. 

3. Przewodniczący lub, w przypadku jego nieobecności, zastępca 
Przewodniczącego kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz 
w szczególności zwołuje posiedzenia Rady, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3. 

§ 9 
1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z  własnej inicjatywy oraz 

Przewodniczący lub jego zastępca na pisemny wniosek Rektora, Dyrektora lub co 
najmniej połowy członków Rady. 

3. Pierwsze posiedzenie Rady w kadencji zwołuje Dyrektor i przewodniczy mu 
do chwili wyboru Przewodniczącego. 
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4. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3, uchwały Rady zapadają bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym 
w sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. 

5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 
z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych. 

Dyrektor 
§ 10 

1. Dyrektora powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Dziekanów Wydziału 
Biologii i Wydziału Chemii, spośród kandydatów wyłonionych w ramach konkursu. 

2. Kadencja Dyrektora trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym przeprowadzane są wybory władz rektorskich, 
a kończy się w dniu 31 grudnia w roku, w którym przeprowadzane są następne 
wybory władz rektorskich. 

3. Rektor może odwołać Dyrektora z własnej inicjatywy, na wspólny wniosek 
Dziekanów Wydziału Biologii i Wydziału Chemii lub też na wniosek Rady, uchwalony 
większością 2/3 głosów regulaminowego składu Rady. 

§ 11 
1. Konkurs na stanowisko Dyrektora ogłasza Rektor po uzyskaniu opinii Rady 

zgodnie z § 7 pkt 7 nie wcześniej niż na sześć miesięcy przed zakończeniem kadencji 
Dyrektora, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3. 

2. Komisję konkursową ds. wyboru Dyrektora powołuje Rektor, określając jej 
skład oraz tryb, zasady pracy i warunki konkursu w porozumieniu z Dziekanami 
Wydziału Biologii i Wydziału Chemii. 

§ 12 
1. Dyrektor zarządza CNBCh UW i odpowiada za jego działalność przed 

Rektorem, a w szczególności: 
1) wydaje zarządzenia dotyczące działalności CNBCh UW; 
2) koordynuje współpracę z Wydziałem Biologii i Wydziałem Chemii oraz zasięga 

opinii dziekanów w sprawach dotyczących właściwego Wydziału; 
3) reprezentuje CNBCh UW na zewnątrz; 
4) jest przełożonym pracowników zatrudnionych w CNBCh UW; 
5) koordynuje proces rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz powołuje 

kierowników jednostek administracji; 
6) powołuje kierowników grup i laboratoriów, na zasadach określonych w § 16; 
7) Dyrektor sporządza aktualny wykaz istniejących w CNBCh UW jednostek 

organizacyjnych i podaje do publicznej wiadomości; 
8) wdraża, po zasięgnięciu opinii Rady, zasady korzystania z infrastruktury CNBCh 

UW; 
9) powołuje w celach konsultacyjnych zespoły problemowe; 
10) sprawuje nadzór nad działaniami promocyjnymi i marketingowymi CNBCh UW 

w kraju i zagranicą; 
11) proponuje zmiany w Regulaminie CNBCh UW; 
12) przedstawia Rektorowi roczne sprawozdanie z działalności CNBCh UW, 

zaopiniowane przez Radę; 
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13) wnioskuje do Rektora o powołanie co najwyżej dwóch Zastępców; 
14) powołuje kierowników i zastępców Biur i Działów oraz ustala zakres ich działań; 
15) podejmuje inne decyzje wynikające z przepisów lub postanowień szczególnych, 

niezastrzeżone dla innych organów, niezbędne do prawidłowego działania 
jednostki, w tym związane z komercjalizacją wyników badań. 

2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową CNBCh UW i za utrzymanie 
infrastruktury CNBCh UW (aparatury oraz budynku) oraz zarządza wykorzystaniem 
powierzchni użytkowej CNBCh UW, w tym tworzy przestrzeń inkubacyjną i określa 
zasady jej funkcjonowania. 

3. Dyrektor przedstawia Radzie do zaopiniowania krótko- i długoterminowe 
strategie rozwoju CNBCh UW. Strategia długoterminowa jest przedstawiana 
w pierwszym roku kadencji. 

§ 13  
Rektor, z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora, powołuje i odwołuje co 

najwyżej dwóch Zastępców i określa ich obowiązki. 

§ 14 
1. Dyrektor może powoływać pełnomocników do wykonania określonych 

zadań oraz koordynatorów wybranych obszarów działalności CNBCh UW. 
2. Dyrektor powołuje Korpus Operatorów, zatwierdza jego strukturę i może 

ustanowić koordynatora. 

Pracownicy CNBCh UW 
§ 15 

1. W CNBCh UW zatrudnieni są pracownicy: 
1) naukowi; 
2) naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni, 
3) administracyjni, w tym obsługa. 

2. W CNBCh UW projekty badawcze realizują pracownicy Wydziału Biologii 
i Wydziału Chemii lub innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz profesorowie afiliowani. W realizacji projektów mogą uczestniczyć pracownicy 
naukowi, naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni CNBCh UW oraz studenci 
studiów drugiego stopnia i doktoranci. 

3. Pracownicy Wydziałów realizujący projekty z wykorzystaniem infrastruktury 
CNBCh UW podlegają w sprawach pracowniczych regulacjom i władzom 
macierzystego Wydziału lub jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.  

4. W przypadku zaangażowania w realizację projektów z wykorzystaniem 
infrastruktury CNBCh UW pracowników Wydziału Biologii i Wydziału Chemii lub 
zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, 
ustalenie zakresu zobowiązań, związanych z realizacją projektu, będzie w każdym 
przypadku przedmiotem porozumienia, którego stronami będą pracownik, Dziekan 
właściwego Wydziału lub kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Dyrektor. 
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Grupy Badawcze i Laboratoria Specjalistyczne 
§ 16 

1. Kierownikiem grupy lub laboratorium realizującego badania 
z wykorzystaniem infrastruktury CNBCh UW jest osoba wskazana we wniosku 
o powołanie grupy lub laboratorium. Przed złożeniem wniosku osoba ta zobowiązana 
jest do uzyskania zgody Dziekana właściwego Wydziału lub jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu Warszawskiego.  

2. Kierownik grupy lub laboratorium jest powoływany przez Dyrektora, po 
pozytywnym zaopiniowaniu jego kandydatury przez Radę.  

3. Kierownik grupy lub laboratorium: 
1) odpowiada za merytoryczną stronę realizowanych projektów; 
2) odpowiada za organizację pracy grupy lub laboratorium oraz rozliczanie 

zobowiązań badawczych; 
3) odpowiada za gospodarkę finansową grupy lub laboratorium; 
4) uzyskuje zgodę Dyrektora w zakresie korzystania z infrastruktury CNBCh UW, 
5) sprawuje pieczę nad powierzonym mieniem; 
6) rekrutuje pracowników niezbędnych do realizacji projektu i jest bezpośrednim 

przełożonym pracowników oraz nadzoruje bezpieczeństwo studentów studiów 
drugiego stopnia i doktorantów, wchodzących w skład grupy lub laboratorium, 
w ramach zadań realizowanych w projektach; 

7) określa szczegółowe zasady działania grupy lub laboratorium i przedstawia do 
zatwierdzenia Dyrektorowi; 

8) odpowiada za jakość wykonywanych badań i usług oraz dba o rozwój infrastruktury 
powierzonej grupie lub laboratorium; 

9) wykonuje inne zadania określone regulacjach wewnętrznych CNBCh UW; 
10) odpowiada za szkolenia bhp pracowników w kierowanej przez siebie grupie lub 

laboratorium. 
§ 17 

1. Kierownicy grup i laboratoriów tworzą Forum Użytkowników. 
2. Forum Użytkowników składa wnioski w sprawach programowych do 

Przewodniczącego Forum Użytkowników, a w pozostałych sprawach do Dyrektora. 
3. Regulamin Forum Użytkowników określa zarządzeniem Dyrektor. 

Gospodarka finansowa CNBCh UW  
§18 

1. Działalność CNBCh UW jest finansowana z: 
1) dotacji celowych na projekty realizowane z wykorzystaniem infrastruktury 

w CNBCh UW; 
2) dotacji podmiotowych pochodzących z budżetu państwa oraz środków 

pozabudżetowych; 
3) środków otrzymanych w związku ze zleconymi badaniami oraz świadczonymi 

usługami; 
4) patentów i licencji; 
5) innych źródeł. 

2. Sprawowanie kontroli finansowej nad procesami gromadzenia 
i rozdysponowania środków finansowych oraz gospodarowania mieniem CNBCh UW 
określają szczegółowe procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim 
w sprawie trybu, zasad i form kontroli finansowej. 
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Administracja CNBCh UW  
§ 19 

1. Administrację CNBCh UW tworzą jednostki administracyjne, 
w szczególności biura, działy, sekcje i sekretariaty, wykonujące czynności 
administracyjne, finansowe, księgowe oraz gospodarcze. 

2. Do zadań jednostek administracyjnych należy organizowanie bieżącej 
pracy, dbanie o mienie CNBCh UW oraz obsługa techniczna CNBCh UW. 

Przepisy przejściowe 
§ 20 

1. Skład organów CNBCh UW nie ulega zmianie do końca obecnej kadencji. 
2. Dotychczasowi kierownicy grup i laboratoriów realizujących projekty 

z wykorzystaniem infrastruktury CNBCh UW otrzymają od Dyrektora powołanie 
sankcjonujące ich status. 

Postanowienia końcowe 
§ 21 

Zmiany Regulaminu CNBCh UW zatwierdza Rektor zarządzeniem, po 
zasięgnięciu opinii Rady. 
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