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DECYZJA Nr 4/2020 

Dyrektora Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 
 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w 

ramach projektu Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW 

 
 
Na podstawie § 79 ust. 5 Statutu, który stanowi załącznik do uchwały nr 127/2019 Senatu UKSW z dnia 
27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, w zw. z § 4 ust. 2 Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 89/2015 Senatu 
UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz regulaminu konkursu 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa 
jednostek naukowych – Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek 
naukowych – RPMA.01.01.00-IP.01-14-039/16, w odniesieniu do projektu „Multidyscyplinarne 
Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” (MCB) nr 
RPMA.01.01.00-14-8496/17 

postanawia się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w ramach projektu 

„Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

§ 2 

Traci moc decyzja Nr 2/2020 Dyrektora Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 

udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w ramach projektu Multidyscyplinarne Centrum 

Badawcze UKSW. 

§ 3 

Realizację decyzji powierza się Koordynatorowi Infrastruktury Badawczej.  

§ 4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

DYREKTOR 

CENTRUM CYFROWEJ NAUKI I TECHNOLOGII UKSW 

prof. dr hab. Marek Niezgódka  
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Załącznik nr 1 do decyzji nr 4 Dyrektora CNT z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 

Regulamin udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w ramach projektu 
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW (MCB) 

 

§ 1 

Regulamin określa warunki i zasady udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w 
ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie” (MCB), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 1.1 Działalność badawczo – 
rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-
rozwojowej jednostek naukowych – RPMA.01.01.00-IP.01-14-039/16. 
 

 

§ 2 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  
1. Infrastruktura Badawcza - oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są 

wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w 

swoich dziedzinach, i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby 

oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, 

infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, 

infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub wszelki 

inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań 

naukowych; 

2. Konsorcjum Naukowe - grupa jednostek organizacyjnych współpracujących  na 

podstawie umowy Konsorcjum naukowego nr CNT.KT.1.2019; 

3. Konsorcjant Naukowy – podmiot będący członkiem Konsorcjum Naukowego na 

prawach jednostki naukowej, będący  właścicielem przypisanej do siebie Infrastruktury 

Badawczej; są to: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy 

oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. 

4. Podmiot Zewnętrzny –  osoby fizyczne, osoby prawne oraz  jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, zewnętrzne w stosunku do Konsorcjum 

Naukowego. 

5. Właściciel Infrastruktury Badawczej –  UKSW, z wyjątkiem Infrastruktury Badawczej, 

która należy do Konsorcjantów Naukowych ; 

6. Opiekun Infrastruktury Badawczej – pracownik jednostki naukowej UKSW 

odpowiedzialny za daną Infrastrukturę Badawczą; 

7. Dysponent Infrastruktury Badawczej –  Opiekun Infrastruktury Badawczej lub 

Podmiot Zewnętrzny na podstawie odrębnej umowy; 
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8. Koordynator Infrastruktury Badawczej – pracownik jednostki naukowej CNT – UKSW, 

odpowiedzialny za proces udostępniania Infrastruktury Badawczej i dokumentację 

z tym związaną; 

9. Użytkownik Infrastruktury Badawczej – osoba fizyczna, osoba prawna lub  jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Infrastruktury 

Badawczej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

10. Umowa Udostępniania Infrastruktury Badawczej – umowa, która zawiera zapisy 

opisujące warunki udostępniania Infrastruktury Badawczej Podmiotom Zewnętrznym, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

11. Protokół Udostępniania Infrastruktury Badawczej – formularz zawierający 

szczegółowe dane na temat realizacji umowy udostępniania Infrastruktury Badawczej. 

Stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 
§ 3 

1. Infrastruktura Badawcza została utworzona na cele Konsorcjum naukowego, ale jest 

jednocześnie dostępna dla podmiotów spoza Konsorcjum. Właściciel udostępnia 

Infrastrukturę Badawczą na przejrzystych, równych i niedyskryminujących zasadach. 

2. Szczegółowe warunki udostępniania Infrastruktury Badawczej dla członków 

Konsorcjum Naukowego określają odrębne umowy zawarte na potrzeby  wspólnie 

realizowanych przedsięwzięć. Konsorcjanci na prawach przedsiębiorcy, ze względu na 

wkład finansowy wniesiony do projektu, korzystają z upustu zgodnego z regulaminem 

konkursu i podpisanymi umowami realizacyjnymi. 

3. Udostępnienie Infrastruktury Badawczej ma charakter odpłatny. Koszty korzystania 

z infrastruktury reguluje cennik opłat za korzystanie z Infrastruktury Badawczej, 

stanowiący załącznik do decyzji nr 3/2020 Dyrektora CNT z dnia 29 kwietnia 2020 r.  

4. Koordynator Infrastruktury Badawczej prowadzi harmonogram i ewidencję 

udostępniania Infrastruktury Badawczej. 

5. Do obowiązków Koordynatora Infrastruktury Badawczej należy w szczególności: 

1) prowadzenie harmonogramu oraz ewidencji udostępniania Infrastruktury 

Badawczej, w tym Protokołów Udostępniania Infrastruktury Badawczej, 

2) przyjmowanie zgłoszeń awarii Infrastruktury Badawczej, 

3) przechowywanie dokumentacji dotyczącej Infrastruktury Badawczej zgodnie z 

przepisami prawa 

4) tworzenie i przetwarzanie rejestru Infrastruktury Badawczej oraz współpraca 

z jednostką odpowiedzialną za ewidencję środków trwałych, 

5) współpraca ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi korzystaniem 

z Infrastruktury Badawczej. 

1. Dysponent Infrastruktury Badawczej jest odpowiedzialny za przeprowadzenie jej 

napraw, serwisów, kalibracji i prac konserwacyjnych. 
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2. Opiekun Infrastruktury Badawczej jest odpowiedzialny za jej stan, należyte 

przechowywanie, konserwację, zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, 

zaginięciem lub kradzieżą oraz za używanie zgodne z jego przeznaczeniem 

z uwzględnieniem zasad racjonalnego gospodarowania, obowiązującymi normami 

techniczno-eksploatacyjnymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz 

przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej (p.poż). 

 

 
§ 4  

1. Udostępnianie Infrastruktury Badawczej Podmiotowi Zewnętrznemu nie może  
uniemożliwiać lub utrudniać  realizacji zadań Konsorcjum Naukowego w ramach 
projektu MCB. 

2. Infrastruktura Badawcza jest udostępniana Użytkownikowi  Infrastruktury Badawczej 
na podstawie Umowy Udostępniania Infrastruktury Badawczej oraz danych ujętych  w 
Protokole Udostępniania Infrastruktury Badawczej. 

3. Użytkownik Infrastruktury Badawczej każdorazowo wyznacza osobę odpowiedzialną 

za korzystanie z Infrastruktury Badawczej zgodnie z Protokołem Udostępniania 

Infrastruktury Badawczej. 

4. Użytkownik Infrastruktury Badawczej korzysta z udostępnionej Infrastruktury 

Badawczej na własny koszt i ryzyko oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody w infrastrukturze, powstałe w związku przyczynowym oraz w czasie korzystania 

z Infrastruktury Badawczej, określonym w Protokole Udostępniania Infrastruktury 

Badawczej. 

5. Użytkownik Infrastruktury Badawczej pokrywa koszty bieżące związane z 

wykorzystywaną Infrastrukturą Badawczą, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych, 

kalibracji itp., chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej. 

 
§ 5 

Użytkownik Infrastruktury Badawczej zobowiązany jest w szczególności do: 
1) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy, Protokołu 

Udostępniania Infrastruktury Badawczej oraz instrukcji obsługi udostępnionej 

Infrastruktury Badawczej, 

2) przestrzegania zasad BHP / ppoż. związanych z korzystaniem z Infrastruktury 

Badawczej, 

3) określenia przeznaczenia użytkowania Infrastruktury Badawczej. 
4) stosowania się do zaleceń i uwag pochodzących od Dysponenta Infrastruktury 

Badawczej, 

5) korzystania z Infrastruktury Badawczej tylko w zakresie i czasie uzgodnionym w 

Umowie oraz Protokole Udostępniania Infrastruktury Badawczej, 
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6) informowania na bieżąco Koordynatora Infrastruktury Badawczej o wszelkich awariach 

oraz innych nieprawidłowościach związanych z działaniem udostępnionej 

Infrastruktury Badawczej, 

7) przestrzegania obowiązujących regulaminów laboratoriów , w których Infrastruktura 

Badawcza jest udostępniana,  

8) ponoszenia kosztów korzystania z Infrastruktury Badawczej zgodnie z cennikiem. 

 
 

§ 6 
Użytkownikowi Infrastruktury Badawczej zabrania się korzystania z Infrastruktury 
Badawczej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz z niniejszym Regulaminem, w 
szczególności: 
1) korzystania z Infrastruktury Badawczej w sposób zwiększający ryzyko jej uszkodzenia, 

zniszczenia, lub utraty,  

2) dokonywania nieuzgodnionych uprzednio z  Dysponentem Infrastruktury Badawczej 

zmian w konfiguracji Infrastruktury, w tym instalowania dodatkowego 

oprogramowania, 

3) dokonywania we własnym zakresie, bez zgody Dysponenta Infrastruktury Badawczej, 

napraw uszkodzonej Infrastruktury Badawczej. 

 
§ 7 

 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz postanowienia Regulaminu Korzystania z Infrastruktury Badawczej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
 

§ 8 
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w ramach projektu 
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW (MCB) z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 
UMOWA UDOSTĘPNIANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ 

 
zawarta w ………………………………. w dniu ……………, pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, REGON 
000001956, NIP 5250012946 zwanym dalej UKSW, reprezentowanym przez: 
prof. dra hab. Marka Niezgódkę – Dyrektora Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii , 
a 

 

………………………………………………., reprezentowaną/-ym przez ………………………………………………………………………….., 
zwaną/-ym dalej Użytkownikiem Infrastruktury Badawczej, 
 
zwane dalej Stroną, lub Stronami, zgodnie postanawiają, co następuje: 
 

§1 Koordynatorzy 
 

1. Koordynatorami Umowy będą: 
1) po stronie Użytkownika Infrastruktury Badawczej: …………………………………, tel. ………………………, e-mail: 

………………………………………….; 
2) po stronie UKSW: ……………….……, tel. ………………………, e-mail: …………………………………………... 

2. Koordynatorzy  nie mają prawa dokonywania zmian treści Umowy, poza harmonogramem wykorzystania 
infrastruktury badawczej określonym w Protokole Udostępniania Infrastruktury Badawczej. Każda Strona 
zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę na piśmie, w tym także z wykorzystaniem poczty elektronicznej, 
o zmianie powyższych osób lub danych z wyprzedzeniem.  Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację 
Umowy nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

 
 

§2 Definicje 
 
O ile niniejsza Umowa wprost nie stanowi inaczej, słowa i określenia pisane wielką literą będą mieć następujące 
znaczenie: 
 

1) Informacje Poufne – oznaczają wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe, 
organizacyjne, finansowe i prawne dotyczące Stron oraz otrzymane lub uzyskane w związku z realizacją 
Umowy, w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1010 ze 
zm.) oznaczone jako informacje poufne; 

2) Infrastruktura Badawcza – oznacza infrastrukturę badawczą stanowiącą własność UKSW udostępnioną 
Użytkownikowi Infrastruktury Badawczej. Wykaz Infrastruktury Badawczej będący przedmiotem umowy 
jest zawarty w Protokole Udostępniania Infrastruktury Badawczej, który stanowi załącznik nr 1 do 
Umowy; 

3) Koordynatorzy Umowy – oznaczają osoby odpowiedzialne za realizację Umowy wyznaczone przez obie 
Strony Umowy.  

4) Siła Wyższa – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą Stron, za 
które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wojny, powodzie, pożary, 
akty terroru, strajki, awarie satelity lub jego systemów naziemnych, awarie systemów komputerowych; 

5) Umowa – oznacza niniejszą Umowę wraz z Załącznikami, które są jej integralną częścią; 
6) Końcowy Użytkownik – oznacza każdą osobę upoważnioną po stronie Użytkownika Infrastruktury 

Badawczej do prowadzenia prac z użyciem Infrastruktury Badawczej. 
 
W zakresie stosowania niniejszej Umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Korzystania z 
Infrastruktury Badawczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Regulaminu 
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Udostępniania Infrastruktury Badawczej Pozyskanej w Ramach Projektu Multidyscyplinarne Centrum Badawcze 
UKSW. 
 

§3 Przedmiot Umowy 
 

Na zasadach określonych w niniejszej Umowie UKSW zobowiązuje się do udostępnienia Infrastruktury Badawczej 
wraz z innymi zasobami niezbędnymi do prowadzenia prac przez Użytkownika Infrastruktury Badawczej oraz 
przeprowadzenia niezbędnych szkoleń i instruktażu Użytkowników Infrastruktury Badawczej z zakresu działania 
oraz obsługi Infrastruktury Badawczej. Użytkownik Infrastruktury Badawczej zobowiązuje się do zapłaty 
wynagrodzenia wynikającego z użytkowania Infrastruktury Badawczej. 
 

§4 Oświadczenia Stron 
1. Strony zobowiązują się realizować niniejszą Umowę zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością. 
2. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, w tym w 

szczególności do przekazywania niezbędnych informacji oraz udzielania sobie niezbędnych wyjaśnień. 
3. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, które zaangażowane są  do 

realizacji Umowy, jak za swoje własne działania i zaniechania. 
 
 

§5 Zobowiązania Stron 
1. Na mocy niniejszej Umowy UKSW zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia instruktażu z działania oraz obsługi Infrastruktury Badawczej dla przyszłych 
Użytkowników Końcowych, w liczbie nie większej niż ………. osób; 

2) informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o możliwych utrudnieniach związanych z dostępem do 
Infrastruktury Badawczej, w szczególności związanych z konserwacją Infrastruktury Badawczej. 

 
2.  Na mocy niniejszej Umowy Użytkownik Infrastruktury Badawczej zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia imiennej listy przyszłych Użytkowników Końcowych; 
2) dostarczenia niezbędnych dokumentów i informacji, jeżeli jest to podyktowane warunkami gwarancji, 

ubezpieczeń i innych instrumentów służących ochronie Infrastruktury Badawczej oraz warunkami 
bezpieczeństwa budynków, w których znajduje się Infrastruktura Badawcza lub jej poszczególne 
elementy; 

3. Strony ustalają, że jakakolwiek zmiana w składzie osobowym Użytkowników Infrastruktury Badawczej bądź 
też zwiększenie liczby Użytkowników Końcowych wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody UKSW oraz 
jeśli UKSW uzna to za konieczne, przeprowadzenia instruktażu z działania oraz obsługi Infrastruktury 
Badawczej nowych Użytkowników Końcowych, potwierdzonego pisemnymi oświadczeniami nowych 
Użytkowników Końcowych biorących udział w instruktażu oraz osób przeprowadzających instruktaż ze strony 
UKSW. 

4. Strony ustalają, że UKSW nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa majątkowe do wyników prac badawczo 
– rozwojowych prowadzonych przez Użytkownika Infrastruktury Badawczej na udostępnionej Infrastrukturze 
Badawczej, chyba, że Strony postanowią inaczej. 

 
§6 Okres obowiązywania Umowy 

1.  Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania przez ostatnią ze Stron do dnia 
…………………………………… 

2. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana w przypadkach określonych wprost w niniejszej Umowie oraz 
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym i innych powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa. 

 
§7 Warunki realizacji Umowy 

1. Użytkownik Infrastruktury Badawczej jest uprawniony do korzystania z Infrastruktury Badawczej w dniach i 
godzinach określonych w Protokole Udostępniania Infrastruktury Badawczej stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

2. Oddanie Infrastruktury Badawczej do użytkowania oraz jej późniejszy zwrot, wymagają potwierdzenia w  
Protokole Udostępniania Infrastruktury Badawczej podpisanego przez Koordynatorów Umowy oraz 
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zawierającego informacje na temat stanu Infrastruktury Badawczej, odpowiednio w momencie jej wydania 
oraz zwrotu. Użytkownik Infrastruktury Badawczej zobowiązany jest do zwrotu Infrastruktury Badawczej w 
niepogorszonym stanie. 

3. Strony ustalają, że zmiana przeznaczenia Infrastruktury Badawczej i/lub zmiany adaptacyjne wymagają 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody UKSW. W przypadku zmiany przeznaczenia Infrastruktury Badawczej 
lub dokonania jej zmian adaptacyjnych bez zgody UKSW, UKSW może żądać przywrócenia Infrastruktury 
Badawczej do stanu poprzedniego i wyznaczyć w tym celu Użytkownikowi Infrastruktury Badawczej 
odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, a w razie jego bezskutecznego upływu, żądać od Użytkownika 
Infrastruktury Badawczej zapłaty kwoty potrzebnej do przywrócenia stanu poprzedniego lub przywrócić 
Infrastrukturę Badawczą do stanu poprzedniego na koszt Użytkownika Infrastruktury Badawczej, bez 
potrzeby uzyskiwania upoważnienia sądu. Użytkownikowi Infrastruktury Badawczej nie przysługują żadne 
roszczenia z tytułu nakładów poniesionych na zmianę przeznaczenia Infrastruktury Badawczej lub dokonania 
jej zmian adaptacyjnych bez zgody UKSW. 

4. Użytkownik Infrastruktury Badawczej ponosi wyłączną odpowiedzialność za badania prowadzone z 
wykorzystaniem udostępnionej 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 (w tym zakupu materiałów zużywalnych, odczynników oraz 
środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej). 

5. Użytkownik Infrastruktury Badawczej odpowiada za wszelkie szkody spowodowane wykonywanymi 
badaniami, jak również za wszelkie uszkodzenia Infrastruktury Badawczej spowodowane działaniem lub 
zaniechaniem Użytkownika Infrastruktury Badawczej, Użytkownika Końcowego i/lub każdej z osób, którymi 
posługuje się przy realizacji Umowy. W takim przypadku Użytkownik Infrastruktury Badawczej zobowiązuje 
się do pokrycia wszelkich kosztów naprawy Infrastruktury Badawczej na podstawie odrębnego wezwania. 

6. W przypadku niemożności korzystania z Infrastruktury Badawczej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
UKSW, Użytkownik Infrastruktury Badawczej może żądać obniżenia wysokości wynagrodzenia za dany okres 
rozliczeniowy w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania przeszkody uniemożliwiającej korzystanie z 
Infrastruktury Badawczej w danym okresie rozliczeniowym. 

7. Użytkownik Infrastruktury Badawczej może rozpocząć pracę na udostępnionej Infrastrukturze Badawczej 
dopiero po uregulowaniu wynagrodzenia określonego w §8. 

 
§8 Wynagrodzenie i zasady płatności 

 
1. Na potrzeby wzajemnych rozliczeń Strony ustalają, że podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc. 
2. W związku z przedmiotem Umowy, Użytkownik Infrastruktury Badawczej zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

UKSW wynagrodzenia za pierwszy okres rozliczeniowy zgodnie z cennikiem w terminie 3 dni od zawarcia 
Umowy na rachunek bankowy UKSW o numerze ………... 

3. Po otrzymaniu płatności UKSW wystawi użytkownikowi fakturę VAT. 
4. Wydanie sprzętu Użytkownikowi nastąpi po potwierdzeniu przez UKSW otrzymania płatności. 
5. Wynagrodzenie za kolejne okresy rozliczeniowe będzie płatne przed rozpoczęciem danego okresu na 

rachunek bankowy wskazany w punkcie 2. 
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UKSW. 

 
 

§9 Klauzula poufności 
1. Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane i ujawnione im przez drugą Stronę Informacje 

Poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów 
związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz, że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie 
trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej. 

2. Zobowiązanie do zachowania w poufności obejmuje również wszelkie opracowania zbiorowe, kompilacje, 
oraz inne dokumenty w takim zakresie, w jakim zawierać będą one jakiekolwiek Informacje Poufne lub oparte 
będą na Informacjach Poufnych. 

3. Strony ustalają, że Informacje Poufne zostaną przekazane tylko takim pracownikom, współpracownikom lub 
przedstawicielom Strony, którzy z uwagi na zakres swych obowiązków zaangażowani będą w realizację 
Umowy i którzy zostaną wyraźnie poinformowani o charakterze Informacji Poufnych oraz o zobowiązaniach 
Stron wynikających z niniejszej Umowy. 
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4. Obowiązek do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji: 
1) dostępnych publicznie w dacie zawarcia Umowy; 
2) podanych do wiadomości publicznej zgodnie z prawem i bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania 

wynikającego z niniejszej Umowy; 
3) na których ujawnienie druga Strona wyraziła zgodę na piśmie; 
4) których ujawnienia wymagają przepisy prawa lub sądy, organy administracji publicznej, organy ochrony 

prawa lub inne organy, o ile żądanie ujawnienia znajduje oparcie w przepisach prawa. 
5. Strony zobowiązują się, że wszelkie nośniki przekazane przez jedną ze Stron drugiej Stronie, zawierające 

Informacje Poufne zostaną zwrócone Stronie po ich wykorzystaniu lub użyciu dla celów realizacji Umowy. 
Kopie takich nośników, których tworzenie jest dozwolone wyłącznie w takim rozmiarze i ilości, jaka będzie 
uzasadniona realizacją Umowy lub celem wskazanym przez jedną ze Stron, zostaną zwrócone lub zniszczone 
równocześnie ze zwrotem oryginalnych nośników do jednej ze Stron. Powielanie lub zwielokrotnianie 
nośników wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. 

 
§10 Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy 

 

1. W przypadku, gdy Użytkownik Infrastruktury Badawczej: 
1) nie stosuje się do instrukcji użytkowania Infrastruktury Badawczej, poleceń Opiekuna Infrastruktury 

Badawczej bądź nie przestrzega przepisów, regulaminów porządkowych oraz wszelkich innych regulacji z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 

2) niszczy lub uszkadza Infrastrukturę Badawczą lub jej poszczególne elementy; 
3) dokonuje zmiany przeznaczenia lub zmian adaptacyjnych Infrastruktury Badawczej bez uprzedniej, 

pisemnej zgody UKSW; 
4) prowadzi prace badawczo – rozwojowe w sposób naruszający zasady etyczne; 
UKSW może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem wyznaczenia 
Użytkownikowi Infrastruktury Badawczej dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni, na usunięcie skutków 
takiego naruszenia, oraz bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu. 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym UKSW z przyczyn określonych w ust. 1 
niniejszego paragrafu, UKSW będzie miał prawo żądać od Użytkownika Infrastruktury Badawczej zapłaty kary 
umownej w kwocie ………………………………………... 

3. UKSW może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku zwłoki 
Użytkownika Infrastruktury Badawczej z zapłatą wynagrodzenia lub opłat eksploatacyjnych, ustalonych 
zgodnie z niniejszą Umową, pod warunkiem wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty zaległego 
wynagrodzenia, nie krótszego niż 3 dni. 

4. Zapłata kar umownych, o których mowa w Umowie, nie pozbawia UKSW  prawa dochodzenia odszkodowania 
w kwocie przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

 
§11 Siła wyższa 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy, jeśli jest ono następstwem Siły Wyższej. 

2. 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 UKSW, bądź też innymi zakontraktowanymi przez UKSW usługami. W sytuacji, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, Strony przystąpią do ustalenia najbliższego możliwego terminu wykonania 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. W przypadku, w którym skutek działania Siły Wyższej trwa dłużej niż 30, każdej ze Stron przysługuje prawo 
wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku żadnej ze Stron nie 
przysługują wobec drugiej Strony jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w tym roszczenia o zapłatę 
jakiejkolwiek kary umownej. 

 
 

§12 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby UKSW. 
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2. Użytkownik Infrastruktury Badawczej nie może przenieść wierzytelności, praw i obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody UKSW. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, lub wypowiedzenie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej Umowy jest Protokół Udostępniania Infrastruktury 
Badawczej, zawierający wykaz i harmonogram użytkowania Infrastruktury Badawczej.  

6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 
 
W imieniu Użytkownika Infrastruktury Badawczej:     W imieniu UKSW: 
 
 
 
………………………….........................……    ………………………………………………………. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania infrastruktury badawczej pozyskanej w ramach projektu 
Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW (MCB) z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 
 
 

PROTOKÓŁ UDOSTĘPNIANIA 
Użytkownik infrastruktury badawczej (wypełnia pola i składa podpisy w miejscach oznaczonych *) 
Nazwa*                  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres do faktury* ……………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP/PESEL* …………………………………………………………… 
Wskazana osoba odpowiedzialna, imię, nazwisko, numer telefonu* …………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[     ]* Czy planowane są badania na ludziach? [    ]* Czy są planowane badania na zwierzętach? 
Wnioskowana infrastruktura badawcza*: 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
Preferowany czas korzystania*: Od                    do 
[   ]* Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami „Regulaminu udostępniania infrastruktury badawczej 
MCB”, „Cennika CNT UKSW”, zasadami korzystania z infrastruktury i zobowiązuje się do przestrzegania 
wszystkich zawartych w nim zapisów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji zadań przewidzianych we wniosku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 
ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1182).             (data, podpis*) 
 
Infrastruktura badawcza, kompletna i w pełni sprawna, została mi udostępniona dnia* …………….... , podpis*:                       
Infrastrukturę badawczą zgłosiłem do zwrotu dnia* …………….... , podpis*: 

 
Potwierdzam ilościowo zwrot: 
Potwierdzam przywrócenie do stanu poprzedniego i określenie zużycia: 
Uwagi i notatki: 
 


