
ZARZĄDZENIE Nr 50/2020   
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 24 kwietnia 2020 r.  
  

w sprawie określenia zasad kalkulacji kosztów wykorzystania infrastruktury 

badawczej oraz wzorów dokumentów w procesie oddawania do korzystania  

i udostępniania infrastruktury badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego  
  

 

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 23 uchwały nr 138/2019 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu 

korzystania z infrastruktury badawczej na Uniwersytecie Wrocławskim, zarządza się, co 

następuje:  

 § 1. Wprowadza się zasady kalkulacji kosztów wykorzystania infrastruktury 

badawczej w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

  

 § 2. Wprowadza się następujące wzory dokumentów w procesie oddawania do 

korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

1) wzór karty ewidencji oddawania do korzystania i udostępniania infrastruktury 

badawczej w brzmieniu Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

2) wzór wniosku o udostępnienie infrastruktury badawczej, w brzmieniu Załącznika 

Nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

3) wzór umowy o udostępnienie infrastruktury badawczej w miejscu stałego 

przechowywania, w brzmieniu Załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia; 

4) wzór umowy o udostępnienie infrastruktury badawczej poza miejsce stałego 

przechowywania, w brzmieniu Załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia; 

5) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego infrastruktury badawczej, w brzmieniu 

Załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

   

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

        prof. dr hab. Adam Jezierski 

 R E K T O R 
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Załącznik Nr 1  

do zarządzenia Nr 50/2020  

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

Zasady kalkulacji kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej 

 

 

Kalkulacja kosztów udostępnienia aparatury  
 

 
KKA=Ka+Km+Kpa 

 

Koszt aparatury [Ka] 

 
Ka = (tai x Pa/1000 x Ce) + [{(Ca x Za)/12 x (tai/tm)} +  

(Sa/12)x (tai/tm)] x (1+Na) 

 Wartość zakupu (zł) Ca  

Czas pracy w danym miesiącu  (h) tai  

Moc aparatury (W) Pa  

Cena jednostkowa energii brutto (zł/kWh) Ce  

Roczna stopa umorzenia (%) Za  

Narzut kosztów (%) Na  

Ilość godzin w danym miesiącu udostępnienia tm (h) =24 

(h) *  n (ilość dni w mc) 

tm  

Serwis i przegląd aparatury (stałe umowy serwisowe) (zł) Sa  

Koszt materiałów [Km] 

 

 

Km =  Cjm x ijm x (1+Nm) 

 Cena jednostkowa (zł/jedn.) Cjm  

Ilość jednostek odczynnika/materiału  (jedn.) ijm  

Narzut kosztów (%) Nm  

Koszt pracy 
bezpośredniej [Kpa] 
[wg. stawki godzinowej] 
 

 

Kpa =  (tpa1 x S1 + tpa2 x S2... tpan x Sn) x (1+Np) 

 Czas przygotowania aparatury (h)  

tpa 

 

Stawka godzinowa operatora (zł/h) S  

Liczba pracowników zatrudnianych do wykonania pracy n 

 

 

Narzut kosztów pracy (zł) Np  
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Załącznik Nr 2  

do zarządzenia Nr 50/2020  

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

Wzór karty ewidencji oddawania do korzystania i udostępniania  

infrastruktury badawczej 

 

Dane aparatury 

Nazwa składnika majątkowego   

Numer inwentarzowy  

Model/typ  

Stan urządzenia  

Lokalizacja/umiejscowienie  

Informacje istotne, wynikające ze 

specyfiki aparatury* 

 

Dysponent 

Jednostka Uniwersytetu  

Opiekun [dane]  

Operator [dane]*  

Uwagi*  

Sposób wykorzystania infrastruktury 

Zgoda na oddawanie do korzystania  TAK  NIE 

Zgoda na udostępnienie komercyjne  TAK  NIE 

Zastosowanie  

Koszt  

[cena za godzinę lub pomiar, ustalana zgodnie  
z zasadami kalkulacji kosztów wykorzystania 
infrastruktury badawczej] 

 

Sposób 

wykorzystania 

Możliwe samodzielne 

korzystanie 

 TAK  NIE  

Możliwe samodzielne 

korzystanie po 

wcześniejszym 

przeszkoleniu 

 TAK  NIE  

Korzystanie jest możliwe 

wyłącznie przez osobę 

posiadającą uprawnienia 

 TAK  NIE  

Wyłączenia/ 

ograniczenia* Wynikające z umowy  

 
[rodzaj ograniczenia/dane umowy] 

Wynikające ze specyfiki lub 

lokalizacji 

 
[rodzaj ograniczenia] 

Inne 

 
[rodzaj ograniczenia] 

Udostępnianie poza miejsce stałej lokalizacji 
 TAK  NIE  

Uwagi/dyspozycje* 

 

 

Czas pracy infrastruktury 
Lp. Data Rodzaj 

[korzystanie/ 
udostępnianie] 

Liczba 
godzin 
pracy 

Nr umowy/  
nr wewnętrzny 

Koszt 
 

Podpis dysponenta 
(os. upoważnionej) 

Uwagi 
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Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 50/2020  

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

Wniosek o udostępnienie infrastruktury badawczej  

Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

A. ADNOTACJE CTT 

 

I. Dane dot. wniosku 

 

Numer ewidencyjny wniosku   

Dane wnioskującego  

Nazwa składnika majątkowego  

Data wpływu  

 

 

Uwagi  

 

II. Dane dot. decyzji 

 

Nazwa Dysponenta  

Decyzja  

Data decyzji  

Uwagi  

 

III. Dane dot. umowy 

 

Nr ewidencyjny umowy  

Data podpisania umowy  

Uwagi  

 

       

 

 

      …….………………………… 

pieczęć i podpis pracownika CTT 
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B. FORMULARZ - WNIOSEK  

 (dokument elektroniczny, dostępny na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego) 

 

I. Dane podmiotu 

 

Imię i nazwisko/nazwa  

Adres  

KRS  

NIP  

REGON   

Imię i nazwisko osoby 

reprezentującej podmiot 

 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

II. Zakres wniosku 

 

Sposób wykorzystania samodzielne używanie infrastruktury, zlecenie 

wykonania badań, inne  

Rodzaj planowanego badania  

Ogólny opis planowanego 

badania 

 

Nazwa (model/typ) / Rodzaj 

infrastruktury 

 

Proponowany termin   

Liczba godzin  

Dane użytkownika oraz 

informacje dotyczące 

kwalifikacji/uprawnień do 

obsługi w/w infrastruktury  

 

Uwagi  

 

III. Oświadczenia 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami uchwały nr 138/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury 

badawczej na Uniwersytecie Wrocławskim i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

 

Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L  

z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji niniejszego wniosku. 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-

137 Wrocław.  

 Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem iod@uwr.edu.pl.  

 Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku o udostępnienie 

infrastruktury badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ewentualne zawarcie i realizacja 

umowy najmu infrastruktury badawczej. 
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 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi 

rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie i realizację umowy. 

 Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, jednak będzie to bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego już dokonano. 

 Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym z mocy prawa oraz takich, 

z którymi Uczelnia zawarła stosowne umowy.  

 Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz 

ustalony przez odrębne przepisy; dopuszcza się dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych  

w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 

statystycznych.  

 Posiada Pani/Pan prawo żądania od Uniwersytetu Wrocławskiego dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 
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C. DECYZJA DYSPONENTA  

 

 Wyrażam zgodę na udostępnienie infrastruktury badawczej wg poniższego zestawienia  

Lp. 

Nazwa 

składnika 

majątkowego 

(model/typ)  

Nr 

inwentarzowy 
Termin  

 

Liczba  

godzin 

Cena 

netto 
warunki/uwagi *  

 
   

  
 

 

 nie wyrażam zgody na udostępnienie infrastruktury badawczej*  

................................................................................................. 

[uzasadnienie decyzji] 

 

Uwagi: 

................................................................................................. 

        

       Dysponent: 

...........................................   ................................................... 
 (miejsce i data)      (pieczęć/podpis) 

 



1 

 

Załącznik Nr 4  

do zarządzenia Nr 20/2020  

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

[W MIEJSCU STAŁEGO PRZECHOWYWANIA] 

 

zawarta w dniu ___ ___________ 20__ roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, plac Uniwersytecki 1, 50-137 

Wrocław, posiadającym NIP: 8960005408, zwanym dalej „Uczelnią”,  

reprezentowanym przez  

  ................................................................................................ 

  a 

  ................................................................................................ 

 

zwanym dalej „Najemcą” 

zwanych dalej łącznie „Stronami” 

§ 1 

1. Umowa zostaje zawarta w celu określenia zasad najmu infrastruktury: 

........................................................................................................……………….......

………...................... o numerze inwentarzowym........................... szczegółowo 

określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy / wraz z pomieszczeniem / wraz 

z zespołami pomieszczeń/ do których jest przypisana/*, która w świetle uchwały Nr 

138/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 

regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej na Uniwersytecie Wrocławskim, 

zwanej dalej "Regulaminem", stanowi infrastrukturę badawczą Uczelni, zwaną dalej 

"Infrastrukturą Badawczą". 

2. Najemca jest uprawniony do używania Infrastruktury Badawczej w dniach i godzinach 

zgodnych z harmonogramem zawartym w Specyfikacji prac stanowiącej Załącznik Nr 2 

do niniejszej Umowy. 

3. Strony ustalają, że: 

1) ze strony Uczelni osobą odpowiedzialną za nadzór nad używaniem przedmiotu 

najmu/ wyznaczoną do współpracy z Najemcą/ i uprawnioną do stałego dostępu do 

Infrastruktury badawczej, w tym uprawnioną do sporządzenia i zaakceptowania 

protokołu zdawczo–odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest: 

....................................................................................................................... 

2) ze strony Najemcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy, w tym uprawnioną 

do sporządzenia i zaakceptowania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa  

w § 2 ust. 3, jest: 

..............…....................................................................................................... 

 

§ 2 

1. Uczelnia oświadcza, że będąc właścicielem Infrastruktury Badawczej wynajmuje, 

a Najemca przyjmuje w najem Infrastrukturę Badawczą z przeznaczeniem na potrzeby 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. Miejscem przechowywania przez Uczelnię Infrastruktury Badawczej jest 

...................................................................................................................… 

3. Przekazanie Infrastruktury Badawczej oraz jej zwrot nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo–odbiorczego, zawierającego datę wydania i zwrotu Infrastruktury Badawczej 

oraz informacje na temat stanu Infrastruktury Badawczej, odpowiednio w dacie jej 

wydania i w dacie zwrotu, który stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 

4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Infrastruktury Badawczej w stanie 

niepogorszonym, ponad normalne zużycie wynikające z eksploatacji, wraz z wszelką 

dokumentacją techniczną związaną z jej eksploatacją w okresie obowiązywania Umowy. 
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5. Najemca nie jest uprawniony do oddania osobom trzecim przedmiotu najmu do 

korzystania w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności w podnajem ani do 

bezpłatnego używania, bez pisemnej zgody Uczelni. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają miesięczny czynsz najmu na kwotę............... zł netto (słownie 

netto:.......... złotych) powiększony o podatek od towarów i usług (VAT), tj. 

......................... zł brutto (słownie brutto:............…......................... złotych). Kwota 

umowy ogółem brutto wynosi ........................ zł (słownie brutto: 

…………….....…………................................ złotych), zgodnie z cennikiem stanowiącym 

Załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy.  

2. W przypadku niepełnego miesiąca realizacji Umowy Uczelni przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości proporcjonalnej do okresu realizacji Umowy, które liczone będzie według 

następującego wzoru: 

wynagrodzenie częściowe = miesięczny czynsz najmu x A/B 

gdzie "A" oznacza liczbę dni realizacji Umowy najmu w niepełnym miesiącu, a "B" 

oznacza łączną liczbę dni w tym miesiącu.  

3*. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera opłat eksploatacyjnych. 

Rozliczenie z tytułu poniesionych opłat eksploatacyjnych, tj. 

............….....................................................................................................…………

…......... zostanie dokonane na podstawie refaktury zgodnie ze wskazaniami liczników 

oraz aktualnymi taryfami opłat. 

4. Czynsz najmu będzie płatny z góry do piątego dnia miesiąca, na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Uczelnię na rachunek bankowy wskazany na fakturze.  

5. Strony potwierdzają, iż są czynnymi podatnikami podatku VAT. 

6. W przypadku nie zwrócenia Infrastruktury Badawczej w terminie określonym w § 7 

ust. 1 Najemca zapłaci Uczelni odszkodowanie za bezumowne korzystanie 

z Infrastruktury Badawczej w wysokości dwukrotnej stawki czynszu miesięcznego brutto, 

o którym mowa w ust. 1, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania 

z Infrastruktury Badawczej, ponadto Uczelnia będzie miała prawo żądać kary umownej 

w wysokości [...]% kwoty umowy ogółem brutto. 

 

§ 4 

1. W związku z wykonywaniem Umowy Uczelnia zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Infrastruktury Badawczej na rzecz Najemcy w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej realizacji przez Najemcę badań naukowych lub prac rozwojowych; 

2) przeprowadzenia szkolenia dotyczącego zasad działania Infrastruktury Badawczej*;  

3) informowania oraz udzielania wyjaśnień Najemcy o możliwych utrudnieniach 

związanych z dostępem do Infrastruktury Badawczej, w szczególności związanych 

z naprawą bądź konserwacją Infrastruktury Badawczej. 

2. W związku z wykonywaniem Umowy Najemca zobowiązuje się do: 

1) zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z Infrastruktury Badawczej;  

2) dostarczenia Uczelni imiennej listy użytkowników Infrastruktury Badawczej wraz 

z kserokopiami dokumentów potwierdzających: 

a) ich kwalifikacje do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych 

z wykorzystaniem Infrastruktury Badawczej,  

b) potwierdzenia odbycia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej,  

w terminie ........ od dnia zawarcia niniejszej Umowy; 

3) dostarczyć Uczelni: 

a) listę wszystkich materiałów, w tym substancji wykorzystywanych przy 

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, przy czym w odniesieniu 

do substancji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Najemca dodatkowo przedstawi dokumentację potwierdzającą, że 

wykorzystywane substancje spełniają wszelkie wymagane przepisami prawa 

normy, 
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b) inne, niewymienione powyżej dokumenty, materiały oraz informacje związane 

z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych, które powinny zostać 

udostępnione Uczelni, ze względu na charakter i przedmiot prowadzonych 

badań naukowych lub prac rozwojowych, 

nie później niż w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia badań naukowych lub prac 

rozwojowych; 

4) do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami 

niniejszej Umowy oraz zaleceniami wskazanego w Umowie pracownika Uczelni. 

5) nie dokonywania żadnych zmian Infrastruktury Badawczej bez wiedzy i zgody 

Uczelni;  

6) ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania przedmiotu najmu, w tym zapewnienia 

części i materiałów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem Infrastruktury 

Badawczej o parametrach jakościowych wymaganych przez producenta; 

7) usunięcie na własny koszt zanieczyszczeń i innych pozostałości po 

przeprowadzonych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych; 

8) przestrzegania postanowień Regulaminu, jak również stosowania się do innych 

obowiązujących przepisów prawa, w tym regulaminów wewnętrznych korzystania 

z infrastruktury badawczej, jednostki do której przypisana jest infrastruktura 

badawcza, regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

9) dbania o bezpieczeństwo, porządek i czystość w pomieszczeniach, stanowiących 

przedmiot najmu; 

10) nieudostępniania Infrastruktury Badawczej osobom nieupoważnionym oraz 

zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz 

kradzieżą. 

3. W przypadku gdy w trakcie trwania Umowy zajdzie potrzeba zmiany w składzie 

osobowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, bądź też zwiększenia liczby użytkowników 

Infrastruktury Badawczej, Najemca jest zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę 

Uczelni na te zmiany. 

4. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wykonania Umowy, w tym 

w szczególności do przekazywania sobie informacji oraz udzielania wyjaśnień w zakresie 

niezbędnym do realizacji Umowy.  

§ 5 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za badania naukowe lub prace rozwojowe 

prowadzone z wykorzystaniem udostępnionej przez Uczelnię Infrastruktury Badawczej, 

w tym także za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, dokonanie 

odpowiednich zgłoszeń, jak również zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów 

związanych z wykonywanymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. 

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane wykonywanymi 

badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, jak również za wszelkie uszkodzenia 

Infrastruktury Badawczej spowodowane działaniem lub zaniechaniem Najemcy lub każdej 

z osób, którymi posługuje się podczas wykonywania Umowy. W przypadku, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód oraz 

zwrotu kosztów naprawy Infrastruktury Badawczej.  

 

§ 6 

1. Przed przystąpieniem do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, 

Najemca zobowiązany jest zawrzeć na swój koszt umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej pokrywającego ochroną zakres działalności Najemcy  

i utrzymywać to ubezpieczenie przez cały okres trwania Umowy. Zakres ochrony 

ubezpieczeniowej obejmuje w szczególności szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone 

przez Najemcę osobiście lub przez osoby, za które Najemca ponosi odpowiedzialność lub 

przy pomocy których prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe. 

2. Uczelnia jest uprawniona do żądania od Najemcy w każdym czasie przedstawienia 

potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej.  



4 

 

3. Uczelnia ma prawo do odmowy dostępu do Infrastruktury Badawczej do czasu 

przedstawienia przez Najemcę polisy ubezpieczeniowej spełniającej wymagania wskazane 

w niniejszej Umowie. 

§ 7 

1. Umowa najmu zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ……. ………...…… 20__ r. do 

dnia ..… …………….… 20__ r. 

2. Uczelnia ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym 

przypadku, w którym Najemca w sposób rażący będzie naruszał zasady określone 

w niniejszej Umowie, Regulaminie, bądź nie będzie przestrzegał regulacji z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, do których 

przestrzegania jest zobowiązany.  

3. Uczelnia ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym również 

w przypadku opóźnienia Najemcy z zapłatą wynagrodzenia lub opłat eksploatacyjnych, 

przekraczającego 30 dni. 

4. W przypadku, gdy z winy Uczelni nie jest możliwe korzystanie z Infrastruktury 

Badawczej przez okres dłuższy niż […], co uniemożliwia Najemcy prowadzenie prac 

badawczo–rozwojowych objętych niniejszą Umową, Najemca może wypowiedzieć 

niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uprzedniego 

wyznaczenia Uczelni dodatkowego terminu, nie krótszego niż […] dni, na usunięcie 

skutków takiego naruszenia, oraz bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu. 

5. W przypadku niemożności korzystania z Infrastruktury Badawczej z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Uczelni, Najemca może żądać obniżenia wysokości wynagrodzenia 

za dany okres w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania przeszkody 

uniemożliwiającej korzystanie z Infrastruktury Badawczej. 

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli jest ono następstwem siły 

wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do 

przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Terminy wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy ulegają odpowiednio przedłużeniu o czas trwania siły wyższej 

z wyłączeniem przypadku, w którym nowy termin kolidowałby z innymi pracami 

badawczymi prowadzonymi przez Uczelnię w ramach prowadzenia działalności statutowej 

bądź też innymi wynikającymi z innych umów. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, Strony przystąpią do ustalenia najbliższego możliwego terminu wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od Umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia lub korespondencja związana z Umową powinny 

być doręczane w formie pisemnej, osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru, na poniższe adresy Stron: 

dla Uczelni: 

 Uniwersytet Wrocławski,  

 Centrum Transferu Technologii, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 

dla Najemcy: 

 …………………… 

 …………………… 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych 

adresowych pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy, których Stronom nie uda 

się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby 

Uczelni. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio postanowienia 

Regulaminu, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

6. Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy: 
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1) Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu najmu; 

2) Załącznik Nr 2 - Specyfikacja prac;  

3) Załącznik Nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy; 

4) Załącznik Nr 4 - Cennik wykorzystania Infrastruktury Badawczej.  

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Uczelni oraz jeden dla Najemcy. 

 

 

 

  …………………………………..           ………………………………… 

Uczelnia      Najemca 
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Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 50/2020  

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

[POZA MIEJSCE STAŁEGO PRZECHOWYWANIA] 

 

zawarta w dniu ___ ___________ 20__ roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, plac Uniwersytecki 1, 50-137 

Wrocław, posiadającym NIP: 8960005408, zwanym dalej „Uczelnią”,  

reprezentowanym przez  

  ......................................................................................... 

  a 

  .......................................................................................... 

 

zwanym dalej „Najemcą” 

zwanych dalej łącznie „Stronami” 

§ 1 

1. Umowa zostaje zawarta w celu określenia zasad najmu infrastruktury: 

........................................................... o numerze inwentarzowym........................... 

o wartości.............................zł szczegółowo określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej 

Umowy, która w świetle uchwały Nr 138/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

25 września 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej na 

Uniwersytecie Wrocławskim, zwanej dalej "Regulaminem", stanowi infrastrukturę 

badawczą Uczelni, zwaną dalej "Infrastrukturą Badawczą".  

2. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za realizację Umowy, w tym uprawnioną do 

sporządzenia i zaakceptowania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 7 

ust. 1, jest: 

 1) ze strony Uczelni:  

 .................................................................................................................. 

 dane do kontaktu ........................................………………………………………............... 

 2) ze strony Najemcy: 

 .................................................................................................................. 

 dane do kontaktu ........................................………………………………………............... 

 

§ 2 

1. Uczelnia oświadcza, że będąc właścicielem Infrastruktury Badawczej wynajmuje, 

a Najemca przyjmuje w najem Infrastrukturę Badawczą z przeznaczeniem na potrzeby 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. Miejscem przechowywania przez Najemcę Infrastruktury Badawczej jest 

...........................................................................................................…...........… 

3. Najemca oświadcza, że osoby, które będą dopuszczone do posługiwania się 

Infrastrukturą Badawczą posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych z wykorzystaniem Infrastruktury Badawczej i są 

przygotowane do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy. 

4. Najemca nie jest uprawniony do oddania osobom trzecim przedmiotu najmu do 

korzystania w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności w podnajem ani do 

bezpłatnego używania, bez pisemnej zgody Uczelni. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają miesięczny czynsz najmu na kwotę ............... zł netto (słownie netto: 

.................................………………………......... złotych) powiększony o podatek od towarów 

i usług (VAT), tj. ........................ zł brutto (słownie brutto: 

...........................……....................... złotych). Kwota umowy ogółem brutto 
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wynosi......................... zł (słownie brutto:.................................... złotych), zgodnie z 

cennikiem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy.  

2. W przypadku niepełnego miesiąca realizacji Umowy Uczelni przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości proporcjonalnej do okresu realizacji Umowy, które liczone będzie według 

następującego wzoru: 

wynagrodzenie częściowe = miesięczny czynsz najmu x A/B 

gdzie "A" oznacza liczbę dni realizacji Umowy najmu w niepełnym miesiącu, a "B" 

oznacza łączną liczbę dni w tym miesiącu.  

4. Czynsz najmu będzie płatny z góry do piątego dnia miesiąca, na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Uczelnię na rachunek bankowy wskazany na fakturze.  

5. Strony potwierdzają, iż są czynnymi podatnikami podatku VAT. 

6. W przypadku nie zwrócenia Infrastruktury Badawczej w terminie określonym w § 7 

ust. 1 Najemca zapłaci Uczelni odszkodowanie za bezumowne korzystanie 

z Infrastruktury Badawczej w wysokości dwukrotnej stawki czynszu miesięcznego brutto, 

o którym mowa w ust. 1, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania 

z Infrastruktury Badawczej, ponadto Uczelnia będzie miała prawo żądać kary umownej 

w wysokości [...]% kwoty umowy ogółem brutto.  

 

§ 4 

1. W związku z wykonywaniem Umowy Uczelnia zobowiązuje się do udostępnienia 

Infrastruktury Badawczej na rzecz Najemcy w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji przez Najemcę badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. W związku z wykonywaniem Umowy Najemca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia na własny koszt i ryzyko transportu Infrastruktury Badawczej; 

2) zapewnienia na własny koszt i ryzyko należytego zabezpieczenia Infrastruktury 

Badawczej przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagubieniem, kradzieżą lub utratą 

z jakiejkolwiek innej przyczyny; 

3) prowadzenia książki serwisowej Infrastruktury Badawczej zgodnie z wymaganiami 

producenta oraz gromadzenia i przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej 

z eksploatacją Infrastruktury Badawczej w okresie obowiązywania Umowy; 

4) ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania Infrastruktury Badawczej, w tym 

zapewnienia części i materiałów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem 

Infrastruktury Badawczej o parametrach jakościowych wymaganych przez 

producenta; 

5) ponoszenia na zasadzie ryzyka kosztów naprawy Infrastruktury Badawczej oraz 

zapewnienia na własny koszt i ryzyko materiałów, urządzeń, w tym ich 

podzespołów, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Infrastruktury Badawczej, 

o parametrach jakościowych wymaganych przez producenta; 

6) usunięcie na własny koszt zanieczyszczeń i innych pozostałości po 

przeprowadzonych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych; 

7) nie dokonywania żadnych zmian Infrastruktury Badawczej bez wiedzy i zgody 

Uczelni;  

8) nieudostępniania Infrastruktury Badawczej osobom nieupoważnionym; 

9) zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z Infrastruktury Badawczej. 

3. Najemca jest zobowiązany do wcześniejszego zawiadomienia Uczelni o konieczności 

wykonania naprawy lub prac serwisowych Infrastruktury Badawczej oraz o efektach tych 

prac na adres e-mail wskazany w §1 ust. 2 pkt 1. 

4. Najemca jest zobowiązany do wykonania przeglądu serwisowego aparatury 

w autoryzowanym punkcie serwisowym przed rozpoczęciem użytkowania oraz po 

zakończeniu użytkowania, przed jego zwróceniem. 

5. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wykonania Umowy, w tym 

w szczególności do przekazywania sobie informacji oraz udzielania wyjaśnień w zakresie 

niezbędnym do realizacji Umowy.  

§ 5 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za badania naukowe lub prace rozwojowe 

prowadzone z wykorzystaniem udostępnionej przez Uczelnię Infrastruktury Badawczej, 

w tym także za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, dokonanie 
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odpowiednich zgłoszeń, jak również zobowiązuje się do pokrywania wszelkich kosztów 

związanych z wykonywanymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. 

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane wykonywanymi 

badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, jak również za wszelkie uszkodzenia 

Infrastruktury Badawczej spowodowane działaniem lub zaniechaniem Najemcy lub każdej 

z osób, którymi posługuje się podczas wykonywania Umowy. W przypadku, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód oraz 

do naprawy Infrastruktury Badawczej.  

§ 6 

1. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia Infrastruktury Badawczej od ryzyka 

utraty (w tym kradzieży) oraz zniszczenia na kwotę całkowitej wartości przedmiotu tj. 

................... . Najemca jest zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia przez cały 

okres trwania Umowy. 

2. Uczelnia jest uprawniona do żądania od Najemcy w każdym czasie przedstawienia 

potwierdzenia zawarcia Umowy ubezpieczenia wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej.  

 

§ 7 

1. Przekazanie przedmiotu najmu oraz jego zwrot nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo–odbiorczego, zawierającego datę wydania i zwrotu Infrastruktury Badawczej 

oraz informacje na temat stanu Infrastruktury Badawczej, odpowiednio w dacie jej 

wydania i w dacie zwrotu, który stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 

2. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Infrastruktury Badawczej w stanie 

niepogorszonym, ponad normalne zużycie wynikające z eksploatacji, wraz z wszelką 

dokumentacją wiązaną z jej eksploatacją w okresie obowiązywania Umowy, w terminie 

do 3 (słownie: trzech) dni od daty zakończenia okresu najmu, o którym mowa w § 8 

ust. 1 Umowy, lub daty wcześniejszego rozwiązania Umowy.  

3. Wraz ze zwrotem Infrastruktury Badawczej Strony określą w protokole odbiorczym 

stan techniczny Infrastruktury Badawczej uwzględniając dokumentację przeglądu 

serwisowego o którym mowa w §4 ust. 4. 

§ 8 

1. Umowa najmu zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia …… …………… 20__ r. do dnia 

..… .……………… 20__ r. 

2. Uczelnia ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym 

przypadku, w którym Najemca w sposób rażący będzie naruszał zasady określone 

w niniejszej Umowie. 

3. Uczelnia ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym również 

w przypadku opóźnienia Najemcy z zapłatą wynagrodzenia lub opłat eksploatacyjnych, 

przekraczającego 30 dni. 

4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli jest ono następstwem siły 

wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do 

przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Terminy wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy ulegają odpowiednio przedłużeniu o czas trwania siły wyższej 

z wyłączeniem przypadku, w którym nowy termin kolidowałby z innymi pracami 

badawczymi prowadzonymi przez Uczelnię w ramach prowadzenia działalności statutowej 

bądź też innymi wynikającymi z innych umów. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, Strony przystąpią do ustalenia najbliższego możliwego terminu wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 9 

1. Najemca zobowiązuje się w okresie trwania Umowy oraz w okresie [...] od zakończenia 

umowy nie zatrudniać pracowników Uczelni, nie zawierać z pracownikami Uczelni 

jakichkolwiek umów, a zwłaszcza umów zlecenia, o dzieło, doradztwa i umów 

o podobnym charakterze.  

2. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w niniejszym paragrafie, skutkować będzie 

zapłatą Uczelni kary umownej w wysokości [...] za każdy udokumentowany przypadek 

naruszenia. 
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§ 10 

1. Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od Umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia lub korespondencja związana z Umową powinny 

być doręczane w formie pisemnej, osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru, na poniższe adresy Stron: 

dla Uczelni: 

 Uniwersytet Wrocławski,  

 Centrum Transferu Technologii, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 

dla Najemcy: 

 …………………… 

 ………………….. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych 

adresowych pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy, których Stronom nie uda 

się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby 

Uczelni. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio postanowienia 

Regulaminu, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

6. Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy: 

1) Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu najmu; 

2) Załącznik Nr 2 - Specyfikacja prac;  

3) Załącznik Nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy; 

4) Załącznik Nr 4 - Cennik wykorzystania Infrastruktury Badawczej.  

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Uczelni oraz jeden dla Najemcy. 

 

 

 

 

   …………………………………..              ………………………………… 

 Uczelnia       Najemca
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Załącznik Nr 6  

do zarządzenia Nr 50/2020  

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

Infrastruktury Badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia ___ ________________ 20__ r. 

 

 

1. Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy ........................………..............  

z dnia .___ _____________ 20__ r. 

został przekazany: 

Lp. 

Nazwa składnika 

majątkowego 

(model/typ)  

Nr 

fabryczny 

Nr 

inwentarzowy 

Ilość 

(szt.) 

Termin/czas 

udostępnienia 

Stan 

techniczny  

w dniu 

wydania 

 
   

 
  

 

Przedmiot przekazania przyjmuje się bez zastrzeżeń. 

................................................................................................... 

 

 

 

Uczelnia/Przekazujący:     Najemca/Przyjmujący: 

……………………………….........…….    …….………………………… 
(data/pieczęć/podpis)      (data/pieczęć/podpis) 

 

 



2 

 

 

2. Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy .............................................………......  

z dnia .___ _____________ 20__ r. 

został odebrany: 

 

Lp. 

Nazwa składnika 

majątkowego 

(model/typ)  

Nr 

fabryczny 

Nr 

inwentarzowy 

Ilość 

(szt.) 

Termin/czas 

udostępnienia 

Stan 
techniczny  

w dniu 
odbioru 

 
   

 
  

 

Przedmiot odbioru przyjmuje się bez zastrzeżeń/stwierdzono następujące usterki*: 

..........................................................…....................................... 

 

 

Uczelnia/Przyjmujący:      Najemca/Przekazujący: 

……………………………….........…….    …….………………………… 

(data/pieczęć/podpis)      (data/pieczęć/podpis) 

 

 


