
 

UCHWAŁA NR 138/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 25 września 2019 r. 
 

w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

1. Postanowienia wstępne 
 

§ 1.1. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
zwany dalej Regulaminem, określa warunki oraz zasady korzystania i udostępniania 
infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Wrocławskim, w szczególności: 
1) prawa i obowiązki Uniwersytetu oraz jego pracowników, doktorantów, studentów w zakresie 

korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej; 
2) zasady korzystania i ustalania wysokości opłat za udostępnianie infrastruktury badawczej 

Uniwersytetu do prowadzenia działalności naukowej podmiotom innym, niż wskazane  
w pkt. 1; 

2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich przypadków odpłatnego lub 
nieodpłatnego korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej Uniwersytetu,  
z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. 
 

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:  
1) "Uniwersytet" – Uniwersytet Wrocławski;  
2) "Infrastruktura badawcza" – będące własnością Uniwersytetu wszelkie elementy i zasoby 

służące lub mogące służyć do prowadzenia działalności naukowej, w tym aparatura naukowo 
- badawcza, infrastruktura informatyczna, stanowiska badawcze, zbiory specjalistyczne, 
bazy danych, wraz z pomieszczeniami lub zespołami pomieszczeń do których są one 
przypisane;  

3) "Rektor" – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego;  
4) "CTT" – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka 

organizacyjna powołana do prowadzenia działań zmierzających do lepszego wykorzystania 
potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transferu wyników prac 
naukowych do gospodarki, w szczególności poprzez komercjalizację bezpośrednią własności 
intelektualnej Uniwersytetu; 

5) "Jednostka organizacyjna" – wydział, instytut, katedra, zakład oraz inna jednostka 
organizacyjna określona w Statucie Uniwersytetu;  

6) "Kierownik jednostki organizacyjnej" – osoba kierująca jednostką organizacyjną; 
7) "Współpracownik" – osoba nie związana stosunkiem pracy z Uniwersytetem, biorąca udział 

w realizacji zadań na jego rzecz, w szczególności na podstawie stosunku cywilnoprawnego;  
8) "Podmiot zewnętrzny" – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, niewchodząca w skład struktury organizacyjnej Uniwersytetu; 
9) "Dysponent" – kierownik jednostki organizacyjnej upoważniony do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Uniwersytetu. 
10) "Opiekun" – pracownik, któremu kierownik jednostki organizacyjnej powierzył kontrolę nad 

efektywnością wykorzystania i utrzymania sprawności technicznej infrastruktury badawczej 
oraz prowadzenie właściwej dokumentacji tego mienia na zasadach obowiązujących  
w Uniwersytecie;  

11) "Operator" – osoba merytorycznie przygotowana i posiadająca niezbędne kwalifikacje  
i uprawnienia do obsługi infrastruktury badawczej, odpowiedzialna za jej prawidłowe 
funkcjonowanie;  

12) "Korzystanie" – użytkowanie infrastruktury badawczej przez pracowników, studentów  
i doktorantów Uniwersytetu do prowadzenia działalności naukowej; 

13) "Udostępnianie" – przekazywanie (przyznanie dostępu do) infrastruktury badawczej 
podmiotom innym niż pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu na zasadach 
określonych w Regulaminie; 
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14) "Użytkownik" – podmiot korzystający z infrastruktury badawczej Uniwersytetu,  
w szczególności pracownik, współpracownik, doktorant i student Uniwersytetu oraz podmiot 
zewnętrzny. 

 
2. Zasady ogólne 

 
§ 3.1. Korzystanie z infrastruktury badawczej oraz jej udostępnianie odbywa się zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi 
Uniwersytetu, jak również normami i regułami charakterystycznymi dla dyscypliny i dziedziny 
nauki, w której prowadzona jest działalność naukowa. Infrastruktura badawcza powinna być 
wykorzystywana oraz udostępniana zgodnie z jej przeznaczeniem. 

2. Infrastruktura badawcza może być udostępniana tylko na zasadach określonych  
w Regulaminie oraz jeżeli nie koliduje to z realizacją zadań ustawowych lub statutowych 
Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku infrastruktury badawczej finansowanej lub współfinansowanej ze 
środków zewnętrznych obowiązują w pierwszej kolejności zasady jej wykorzystania oraz 
udostępniania określone w odrębnych dokumentach, w szczególności w umowie lub wniosku  
o finansowanie. 

4. Do słuchaczy studiów podyplomowych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestników 
kursów, szkoleń oraz osób odbywających staże lub praktyki w Uniwersytecie stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące studentów. 
 

§ 4.1. Poszczególne elementy infrastruktury badawczej znajdują się w dyspozycji 
właściwej jednostki organizacyjnej.  

2. Infrastruktura badawcza wraz z dokumentacją dotyczącą jej zakupu i wykorzystania 
powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom 
nieupoważnionym. 

3. Dysponent infrastruktury badawczej ustala, która infrastruktura badawcza może być 
oddawana do korzystania oraz udostępniana oraz decyduje o sposobie jej oddawania do 
korzystania oraz udostępniania z zastrzeżeniem § 17 ust. 3. 
 

§ 5.1. Uniwersytet gwarantuje pierwszeństwo w dostępie do infrastruktury badawczej: 
1) pracownikom i współpracownikom Uniwersytetu wykonującym pracę w jednostce 

organizacyjnej, w której dyspozycji znajduje się infrastruktura badawcza; 
2) studentom i doktorantom korzystającym z oferty dydaktycznej jednostki organizacyjnej,  

w której dyspozycji znajduje się infrastruktura badawcza, jeżeli potrzeba dostępu do 
infrastruktury badawczej wynika z charakteru realizowanych obowiązków lub programu 
studiów; 

3) pracownikom i współpracownikom Uniwersytetu wykonującym pracę w ramach innej 
jednostki organizacyjnej niż jednostka, w której dyspozycji znajduje się infrastruktura 
badawcza, a także studentom i doktorantom korzystającym z oferty dydaktycznej takiej 
jednostki organizacyjnej, jeżeli potrzeba dostępu do infrastruktury badawczej wynika  
z charakteru realizowanych obowiązków lub programu studiów; 

4) pracownikom i współpracownikom Uniwersytetu, gdy potrzeba dostępu do aparatury wynika 
z umowy o świadczenie usług badawczych zleconych do realizacji w Uniwersytecie przez 
instytucje zewnętrzne; 

5) pracownikom lub współpracownikom Uniwersytetu, gdy potrzeba dostępu do infrastruktury 
badawczej wynika z zaangażowania w prowadzone przez Uniwersytet postępowania 
komercjalizacyjne;  

6) spółkom powstałym w następstwie przeprowadzonej na Uniwersytecie komercjalizacji 
pośredniej, na zasadach określonych w odrębnych umowach; 

7) podmiotom korzystającym z praw własności intelektualnej Uniwersytetu w następstwie 
komercjalizacji bezpośredniej, na zasadach określonych w odrębnych umowach;  

8) spółce celowej – Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego  
Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi postępowaniami komercjalizacyjnymi, na zasadach 
odrębnie uzgodnionych; 

9) podmiotom, w ramach których Uniwersytet realizuje wspólne badania naukowe oraz prace 
rozwojowe, na zasadach odrębnie uzgodnionych. 

2. Oddanie do korzystania lub udostępnianie infrastruktury badawczej innym podmiotom, 
niż wskazane w ust. 1 pkt 1-3 może nastąpić, jeżeli nie będzie to kolidować z działalnością 
naukową oraz procesem dydaktycznym realizowanym w danej jednostce organizacyjnej, chyba 
że zostanie to uznane przez kierownika jednostki organizacyjnej za działalność o znaczeniu 
strategicznym dla danej jednostki. 
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§ 6.1. Każdy użytkownik infrastruktury badawczej zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 
2. Jeżeli zachodzi taka konieczność użytkownicy infrastruktury badawczej obowiązani są 

przejść niezbędne szkolenia z zakresu obsługi infrastruktury badawczej. 
3. Infrastruktura badawcza, do której obsługi niezbędne są wymagane kwalifikacje lub 

uprawnienia, może być obsługiwana wyłącznie przez operatora wskazanego przez dysponenta 
infrastruktury badawczej lub w odpowiedniej umowie o korzystanie lub udostępnienie 
infrastruktury badawczej. 

4. Wyznaczenie operatora powinno uwzględniać stopień złożoności obsługi urządzenia 
stanowiącego infrastrukturę badawczą oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jego 
obsługi.  
 

§ 7. Dysponent infrastruktury badawczej ma prawo odmówić użytkownikowi dalszego 
dostępu do infrastruktury badawczej w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego 
Regulaminu, lub regulaminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 6. 
 

3. Obowiązki dysponentów oraz opiekunów infrastruktury badawczej 
 

§ 8.1.Do obowiązków dysponenta infrastruktury badawczej należy w szczególności: 
1) kontrola nad przestrzeganiem Regulaminu w zakresie zasad korzystania i udostępniania 

infrastruktury badawczej; 
2) kontrola czynności związanych z ewidencją infrastruktury badawczej zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi na Uniwersytecie; 
3) współpraca z CTT w procesach związanych z udostępnianiem infrastruktury badawczej; 
4) zatwierdzanie harmonogramów oddawania do korzystania oraz udostępniania infrastruktury 

badawczej; 
5) wyznaczanie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie infrastruktury badawczej, w tym 

opiekunów i operatorów oraz współpraca z tymi osobami; 
6) opracowanie wewnętrznego regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej, jeżeli 

zachodzi taka potrzeba; 
7) podejmowanie decyzji o przekazaniu do korzystania infrastruktury badawczej między 

jednostkami organizacyjnymi; 
8) wydawanie zgody na udostępnianie infrastruktury badawczej; 
9) przygotowanie oferty cenowej udostępnienia infrastruktury badawczej;   
10) ochrona interesów Uniwersytetu w związku z korzystaniem z infrastruktury badawczej oraz 

jej udostępnianiem. 
2. Dysponent infrastruktury badawczej może upoważnić i zobowiązać kierownika 

podległej jednostki organizacyjnej do wykonywania czynności określonych w ust. 1 pkt 1-6.  
3. Obowiązkiem dysponenta infrastruktury badawczej jest jej zabezpieczenie przed 

kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia 
infrastruktury badawczej oraz ubezpieczenie infrastruktury badawczej w zakresie w jakim nie 
jest objęta ogólną umową ubezpieczenia, jeżeli zachodzi taka konieczność. 
 

§ 9.1. Opiekun infrastruktury badawczej jest wskazywany przez dysponenta 
infrastruktury badawczej i jemu podlega. 

2. Do obowiązków opiekuna należy w szczególności:  
1) przygotowanie wyliczeń należności za oddawanie do korzystania i udostępnianie  

infrastruktury badawczej; 
2) przygotowanie harmonogramów oddawania do korzystania oraz udostępniania 

infrastruktury badawczej; 
3) prowadzenie kart oddawania do korzystania oraz udostępniania infrastruktury badawczej; 
4) prowadzenie kursów obsługi infrastruktury badawczej; 
5) uczestniczenie w szkoleniach z obsługi nowo zakupionej infrastruktury badawczej 

organizowanych przez autoryzowane serwisy kończących się uzyskaniem właściwego 
certyfikatu, atestu lub akredytacji.  

3. Opiekun jest odpowiedzialny za sprawne działanie powierzonej infrastruktury 
badawczej, zgłaszanie do właściwego serwisu jej awarii, monitorowanie procesów naprawy oraz 
za dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 
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4. Zasady korzystania z infrastruktury badawczej przez pracowników,  
studentów i doktorantów Uniwersytetu 

 
§ 10.1. Infrastruktura badawcza może być obsługiwana przez pracowników, doktorantów 

lub studentów na zasadach określonych przez opiekuna infrastruktury badawczej, w zakresie 
niezbędnym do zrealizowania zaplanowanej i uzgodnionej z dysponentem infrastruktury 
badawczej działalności naukowej. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 obowiązane są do:  
1) zapoznania się z instrukcją użytkowania infrastruktury badawczej;  
2) informowania opiekuna infrastruktury badawczej o wszelkich nieprawidłowościach w jej 

funkcjonowaniu;  
3) przejścia niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi infrastruktury badawczej, jeżeli zachodzi 

taka konieczność. 
 

§ 11. Korzystanie z infrastruktury badawczej wykraczające poza obowiązki i zadania 
wynikające: 
1) ze stosunku pracy; 
2) ze statusu doktoranta lub studenta; 
3) z umów których stroną jest Uniwersytet; 
możliwe jest wyłącznie na podstawie odrębnej umowy zawartej między pracownikiem, 
studentem i doktorantem a Uniwersytetem. 
 

5. Zasady korzystania z infrastruktury badawczej  
między jednostkami organizacyjnymi 

 
§ 12.1. Infrastruktura badawcza będąca w dyspozycji danej jednostki organizacyjnej 

może być wykorzystywana przez pracowników, doktorantów lub studentów innej jednostki 
organizacyjnej w celu prowadzenia działalności naukowej. 

2. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez osoby o których mowa w ust. 1 następuje 
na podstawie decyzji dysponenta infrastruktury badawczej na wniosek bezpośredniego 
przełożonego pracownika. W przypadku studentów lub doktorantów o pozwolenie na korzystanie 
z infrastruktury badawczej występuje nauczyciel akademicki, jeśli uzna to za zasadne. 

3. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez osoby o których mowa w ust. 1 wymaga 
ustalenia:  
1) terminów korzystania z  infrastruktury badawczej; 
2) osób odpowiedzialnych za przeprowadzane badania na oddanej do korzystania infrastruktury 

badawczej; 
3) kosztów korzystania z infrastruktury badawczej. 

4. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez osoby o których mowa w ust. 1 wymaga 
dokonania rozliczenia pomiędzy jednostkami, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów. 
 

§ 13.1. Korzystanie z infrastruktury badawczej w ramach bieżącej działalności badawczej 
między jednostkami organizacyjnymi we wspólnie realizowanych projektach badawczych lub 
rozwojowych może mieć charakter nieodpłatny. Charakter korzystania oraz zasady rozliczeń za 
korzystanie z infrastruktury badawczej określi dysponent infrastruktury badawczej przed 
wydaniem pozwolenia na korzystanie.  

2. Do prowadzenia działalności o której mowa w ust. 1 obowiązują odpowiednio zasady 
zawarte w § 12. 
 

6. Udostępnianie infrastruktury badawczej w ramach umowy konsorcjum 
 

§ 14.1. Jeżeli umowa konsorcjum tak stanowi, konsorcjant może korzystać  
z infrastruktury badawczej Uniwersytetu.  

2. Do korzystania z infrastruktury badawczej przez konsorcjanta odpowiednio stosuje się 
przepisy § 15-20 z możliwością wyłączenia zasady odpłatności za udostępnianie. 
 

7. Zasady udostępniania infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym 
 

§ 15. Udostępnianie infrastruktury badawczej odbywa się na zasadach równego dostępu 
dla wszystkich podmiotów zewnętrznych z zastrzeżeniem § 5. 
 

§ 16.1. Udostępnianie infrastruktury badawczej jest odpłatne.  



5 

2. Udostępnianie infrastruktury badawczej regulowane jest w umowie zawartej pomiędzy 
podmiotem zewnętrznym a Uniwersytetem. 
 

§ 17.1. Udostępnienie infrastruktury badawczej nie może uniemożliwiać działalności 
dydaktycznej oraz prowadzenia działalności naukowej w Uniwersytecie. 

2. Udostępnianie infrastruktury badawczej może odbywać się w następujący sposób: 
1) przekazanie infrastruktury badawczej do korzystania na czas określony w miejscu 

wyznaczonym przez podmiot trzeci; 
2) udostępnienie infrastruktury badawczej do korzystania na czas określony w miejscu 

wyznaczonym przez Uniwersytet. 
3. Udostępnienie infrastruktury badawczej w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 1 

wymaga każdorazowo uzyskania zgody Prorektora właściwego ds. nauki na wniosek dysponenta 
infrastruktury badawczej.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podmiot zewnętrzny odpowiedzialny jest 
za zorganizowanie bezpiecznego transportu, w razie potrzeby także specjalistycznego oraz za 
zwrot infrastruktury badawczej w stanie niepogorszonym. 
 

§ 18.1. Wykaz infrastruktury badawczej przeznaczonej do udostępniania publikowany 
jest na stronie internetowej Uniwersytetu. 

2. W celu skorzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu podmiot zewnętrzny 
występuje do CTT z wnioskiem za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej 
Uniwersytetu. Złożenie formularza rezerwacji jest równoważne z akceptacją Regulaminu. 

3. CTT dokonuje wstępnej weryfikacji informacji zawartych we wniosku i może wezwać 
podmiot zewnętrzny do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku w terminie 
nie krótszym niż 7 dni roboczych.  

4. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia wniosku lub w sytuacji uznania 
przez CTT, że dostarczone informacje uniemożliwiają przeprowadzenie procesu udostępnienia 
infrastruktury badawczej CTT odmawia przyjęcia wniosku. 

5. Po przeprowadzaniu pozytywnej weryfikacji wniosku CTT zwraca się do dysponenta 
infrastruktury badawczej o udzielenie zgody na udostępnienie infrastruktury badawczej. 

6. Dysponent infrastruktury badawczej informuje CTT o wyrażeniu zgody lub odmowie 
udostępnienia infrastruktury badawczej. 

7. Jeżeli udzielenie zgody na udostępnienie infrastruktury badawczej uzależnione jest od 
wskazanego przez podmiot zewnętrzny terminu, dysponent infrastruktury badawczej wskazuje 
podmiotowi zewnętrznemu za pośrednictwem CTT inny możliwy termin udostępnienia.  

8. Dysponent infrastruktury badawczej może odmówić udostępnienia infrastruktury 
badawczej, w szczególności w przypadku:  
1) gdy mogłoby zakłócać działalność dydaktyczną lub prowadzenie działalności naukowej  

w Uniwersytecie; 
2) gdy zapotrzebowanie przewyższa możliwość eksploatacji infrastruktury badawczej; 
3) podejrzenia lub stwierdzenia wykorzystywania niezgodnego z prawem lub naruszającego 

interesy lub dobre imię Uniwersytetu; 
4) ryzyka zniszczenia wynikającego z celu przeznaczenia i sposobu wykorzystania  

infrastruktury badawczej. 
9. Wraz z wydaniem zgody wskazana zostaje wnioskodawcy osoba do kontaktu w zakresie 

udostępnienia infrastruktury badawczej. 
10. W przypadku gdy dysponent infrastruktury uznał za konieczne przeprowadzenie 

szkolenia w zakresie obsługi infrastruktury badawczej, wyznacza osobę odpowiedzialną za 
przeprowadzenie szkolenia. 

11. Umowę o udostępnienie infrastruktury badawczej przygotowuje CTT we współpracy  
z dysponentem infrastruktury badawczej. 

12. Umowę rejestruje się w Centralnym Rejestrze Umów.  
13. Realizacją i rozliczeniem umowy zajmują się jednostki organizacyjne w których 

dyspozycji znajduje się infrastruktura badawcza, zgodnie z regulacjami przyjętymi  
w Uniwersytecie. 

14. W pierwszym dniu udostępnienia infrastruktury badawczej, osoba umocowana  przez 
podmiot zewnętrzny oraz dysponent infrastruktury badawczej podpisują protokół odbiorczy, w 
ostatnim dniu udostępnienia infrastruktury badawczej osoba umocowana przez podmiot 
zewnętrzny oraz dysponent infrastruktury badawczej podpisują protokół zdawczy.  
 

§ 19. Każdy podmiot zewnętrzny, któremu udostępniono infrastrukturę badawczą ma 
obowiązek posługiwać się nią z należytą starannością oraz zgodnie z jej przeznaczeniem i ponosi 
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odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w umowie oraz przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego. 
 

§ 20. Uniwersytet może świadczyć odpłatnie na rzecz podmiotu zewnętrznego usługi 
badawcze z wykorzystaniem infrastruktury badawczej na zasadach określonych w odrębnym 
zarządzeniu Rektora. 
 

8. Opłaty za oddawanie do korzystania lub udostępnianie infrastruktury badawczej 
 

§ 21.1. Opłata za udostępnianie infrastruktury badawczej ustalana jest w oparciu o ceny 
rynkowe przez dysponenta infrastruktury badawczej w porozumieniu z opiekunem infrastruktury 
badawczej. 

2. Kalkulacja kosztów za korzystanie z infrastruktury badawczej, uwzględnia co najmniej 
poniesione koszty, w tym koszt eksploatacji, zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych, 
koszty obsługi infrastruktury badawczej przez operatora oraz inne koszty bezpośrednie. W 
przypadku udostępniania infrastruktury badawczej podmiotowi zewnętrznemu, kalkulacja 
kosztów uwzględnia również koszty pośrednie oraz zysk. 

3. W przypadku korzystania z infrastruktury badawczej między jednostkami 
organizacyjnymi Uniwersytetu, jednostka organizacyjna udostępniająca infrastrukturę badawczą 
wystawia notę wewnętrzną. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych interesem Uniwersytetu, 
istnieje możliwość indywidualnego ustalenia należnej Uniwersytetowi opłaty z tytułu 
udostępnienia infrastruktury badawczej, pod warunkiem że nie spowoduje to udzielenia 
pośredniej pomocy państwa dla podmiotu zewnętrznego. 
 

9. Postanowienia końcowe 
 

§ 22. Zasady ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących ewidencji infrastruktury 
badawczej oraz sposób zarządzania danymi z ewidencji infrastruktury badawczej na potrzeby 
oddawania do korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej określi Rektor. 
 

§ 23. Zasady kalkulacji kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej, wzory: karty 
ewidencji oddawania do korzystania oraz udostępniania infrastruktury badawczej, wniosku  
o udostępnienie infrastruktury badawczej, umowy o udostępnienie infrastruktury badawczej oraz 
protokołu zdawczo-odbiorczego określi Rektor.  

 
§ 24. Zobowiązuje się Rektora do przedstawienia Senatowi Uniwersytetu Wrocławskiego 

do zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały w ciągu miesiąca od dnia jej 
podjęcia. 

 
§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 

 
 
 
 
 


