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Zarządzenie Nr 32/2001  
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z  dnia   20  czerwca  2001 r.  
 

w sprawie powołania przy Uniwersytecie Wrocławskim  
Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych 

 
 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym  (Dz. U. Nr 65, poz. 385), uchwały  Nr 2/2001 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 stycznia 2001 r. oraz Porozumienia Rektorów: Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Politechniki Wrocławskiej i Akademii Rolniczej we Wrocławiu  z  dnia  12 czerwca 2001 r. 

w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych 

oraz współuczestniczenia we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach, zarządza się, 

co następuje: 

 

 § 1. Z dniem 20 czerwca 2001 r. tworzy się przy Uniwersytecie Wrocławskim Mię-
dzyuczelniane  Centrum  Biotechnologii  Agregatów  Lipidowych,  zwane dalej „Cen-

trum”. 

 

§ 2. Centrum działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego Załącznik do niniejsze-

go zarządzenia. 

 

§ 3. Struktura Centrum przedstawia się następująco: 

      1/ Zespół Naturalnych i Sztucznych Lipidowych Nośników Substancji Bioak-

tywnych, 

      2/  Zespół Lipidów i Liposomów w Terapii Genowej, 

      3/  Zespół Teorii i Praktyki Agregatów Lipidowych, 

      4/  Zespół Analizy Oddziaływań Liposom – Komórka. 

 

§ 4. Do zadań Centrum należy prowadzenie prac badawczych i badawczo - rozwo-

jowych w zakresie konstrukcji i charakterystyki nowych preparatów liposomowych, mają-

cych zastosowanie jako nośniki leków oraz nośniki poli- i oligonukleotydów w terapiach 

genowych z możliwością rozszerzenia zakresu ich działania na inne dziedziny pokrewne. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 

do zarządzenia Nr 32/2001 

z  dnia  20 czerwca 2001 r.   

REGULAMIN 

MIĘDZYUCZELNIANEGO  CENTRUM  AGREGATÓW  LIPIDOWYCH 

 

 

§ 1 . 1 . Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych, zwane dalej „Centrum",         

jest międzyuczelnianą jednostką organizacyjną działającą na zasadzie Porozumienia Rektorów:       

Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu,     

z siedzibą w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego przy            

ul. Przybyszewskiego 63/77. 

 

         2. Do zadań Centrum należy w szczególności: 

1/ prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w zakresie konstrukcji i cha-

rakterystyki nowych preparatów liposomowych, mających zastosowanie jako no-

śniki leków poli- lub oligonukleotydów w terapiach genowych  lub  antysensowych, 

2/ współpraca z potencjalnymi odbiorcami opracowywanych technologii i prepara-

tów, zmierzająca do uzyskania dalszych funduszów na badania wstępne oraz kli-

niczne, a także do pełnego wdrożenia produkcji nowych preparatów leków liposo-

mowych, 

3/ aplikacje o fundusze na badania w krajowych, jak również zagranicznych instytu-

cjach finansujących, 

4/ utrzymywanie kontaktu z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą w celu 

podejmowania wspólnych badań, 

5/  promocja uzyskanych rozwiązań, 

6/ koordynacja badań zainteresowanych tematyką zespołów pod kątem opracowania 

efektywnego produktu końcowego, 

7/ organizacja specjalistycznych ogólnopolskich kursów dotyczących zastosowania 

technologii liposomowej, inicjowanie i organizacja specjalistycznych naukowych 

konferencji i szkoleń tak międzynarodowych, jak i krajowych, 

8/ odpłatne bądź nieodpłatne przygotowanie i realizacja zajęć dla studentów ze śro-

dowiska wrocławskiego oraz z ośrodków krajowych w zakresie biofizyki i bioche-

mii agregatów lipidowych i ich zastosowań farmakologicznych, 

9/ wykorzystanie linii technologicznych do kształcenia na poziomie studiów magister-

skich i doktoranckich studentów Szkół wchodzących w skład Porozumienia, specja-

lizujących się w zakresie technologii liposomowej, 

10/ podjęcie i realizacja współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w celu 

kształcenia kadry i studentów, 

11/ świadczenie odpłatnych usług na rzecz podmiotów naukowych i gospodarczych 

spoza grup tworzących Centrum. 
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§ 2. 1. W celu realizacji zadań w Centrum Kierownik może powoływać komisje, zespoły       

i inne ciała opiniodawcze lub wykonawcze, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Centrum. 

                   2. Pracownicy tworzący Zespoły Badawcze Centrum w sensie obowiązków statutowych   

i badań własnych pozostają pracownikami macierzystych jednostek organizacyjnych (Instytutów,      

Katedr, Zakładów). 

                   3. Realizowane obciążenia wynikające z zadań dydaktycznych wchodzić będą w obcią-

żenia poszczególnych realizujących je jednostek danej Uczelni i przez nie będą rozliczane. 

                    4. Od chwili powołania Centrum jest współautorem wszelkich wdrożeń i patentów oraz 

odpowiednich publikacji i komunikatów zarówno naukowych, jak i popularyzatorskich, a dorobek 

naukowy pracowników Centrum liczony jest jako dorobek Szkoły, w której dany pracownik jest za-

trudniony. 

§ 3. 1. Kierownika Centrum powołuje na okres kadencji władz Uniwersytetu Rektor Uniwer-

sytetu Wrocławskiego na wniosek Rady Centrum, zaopiniowany przez Rektorów, sygnatariuszy 

Porozumienia, spośród pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnionych w pełnym wymiarze 

czasu pracy i posiadających stopień naukowy. 

                   2. Kierownik kieruje Centrum przy pomocy swoich zastępców, których powołuje Rektor 

Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek Kierownika zaopiniowany przez Radę Centrum. 

        3. Do obowiązków Kierownika Centrum należy w szczególności : 

                         1/ organizacja działalności Centrum, 

2/ reprezentowanie Centrum wobec władz i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

oraz - w zakresie pisemnego upoważnienia Rektora – wobec władz i instytucji 

zewnętrznych, 

3/ opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Centrum, 

4/ przedstawianie wniosków Radzie Centrum dotyczących kandydatów na zastępców 

kierownika,  

5/ wnioskowanie o zmiany w zakresie Regulaminu do Rektorów Uczelni wchodzą-

cych w skład Centrum. 

 

         4. Kierownik Centrum ponosi odpowiedzialność za: 

l/  badania naukowe i aplikacyjne, 

2/  mienie Centrum, 

3/  gospodarkę finansową Centrum. 

§ 4. 1. Centrum prowadzi swoją działalność na zasadzie samofinansowania, wykorzystując 

środki pochodzące z dotacji inwestycyjnych Komitetu Badań Naukowych, dotacji Komitetu Badań 

Naukowych na badania statutowe i własne, specjalne programy i urządzenia badawcze, opłat wno-

szonych przez zamawiające badania jednostki, opłat za szkolenia i konsultacje z budżetu partycypu-

jących Szkół (proporcjonalnie do ich udziałów). 

 

                     2. Majątek uzyskany w wyniku finansowania przez jednostki macierzyste danego Zespołu 

wchodzącego w skład Centrum pozostaje własnością tej jednostki. 
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                    3. Integralną częścią wyposażenia Centrum jest sfinansowana przez Fundację Nauki Pol-

skiej linia urządzeń do produkcji liposomowych nośników leków na skalę półtechniczną (Program 

TECHNO Nr 24/2000). 

 

       4.Zysk osiągnięty przez Centrum przeznaczony będzie na potrzeby statutowe Centrum. 

 

                  5. Majątek Centrum, z wyłączeniem majątku, o którym mowa w ust. 2, w przypadku 

likwidacji Centrum zostanie rozdzielony pomiędzy jego uczestników w częściach ustalonych przez Rekto-

rów Szkół wchodzących w skład Centrum. 

 

§ 5. 1. W Centrum działa Rada Centrum powoływana przez Rektora Uniwersytetu Wro-

cławskiego w porozumieniu z Rektorami partycypujących Uczelni. 

 

         2.  W skład Rady Centrum wchodzą: 

l/  Kierownik Centrum będący pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz je-

go zastępcy, po jednym spośród pracowników partycypujących Uczelni. 

Władze Centrum pochodzą spośród pracowników, członków zespołów Cen-

trum. 

2/ profesorowie, doktorzy habilitowani wchodzący w skład Zespołów Naukowych 

Centrum z partycypujących Uczelni, 

3/ przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich wchodzących w skład Zespo-

łów Naukowych Centrum partycypujących Uczelni. 

Rada Centrum ustala kierunki działań naukowych i aplikacyjnych oraz sprawuje 

rolę opiniodawczo-doradczą w zakresie określonym w pkt. 3. 

3. Do zadań Rady należy w szczególności: 

l/  wnioskowanie do Rektorów partycypujących Uczelni o powoływanie i odwo-

ływanie organów wykonawczych, w tym i Kierownika Centrum, 

2/  proponowanie i opiniowanie ogólnych kierunków działania Centrum, 

3/  opiniowanie cennika usług, 

4/  opiniowanie rocznych planów działalności Centrum, 

5/  opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Zespołów Centrum, 

6/  opiniowanie sposobu wydatkowania zysku. 

§ 6.1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego może powołać Międzynarodowy Komitet 

Doradczy na wniosek Rady Centrum. 

2. Międzynarodowy Komitet Doradczy, w przypadku jego powołania, wspomaga 

Centrum w planowaniu: 

1/  kierunków działań naukowych i aplikacyjnych Centrum, 

2/  działań międzynarodowych Centrum - seminaria, konferencje, współpraca. 

§ 7. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą być 

dokonywane na wniosek Kierownika Centrum, zaopiniowany przez Radę Centrum i Rekto-

rów Uczelni wchodzących w skład Centrum w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersy-

tetu Wrocławskiego.       


