Załącznik do uchwały nr 143/XII/2015
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Regulamin
Małopolskiego Centrum Biotechnologii

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Małopolskie Centrum Biotechnologii, zwane dalej „Centrum”, jest pozawydziałową jednostką
organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Centrum może używać nazwy w języku angielskim „Malopolska Centre of Biotechnology”.
§2
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rektor UJ lub upoważniony przez niego Prorektor UJ.
§3
Głównym celem działania Centrum jest prowadzenie kompleksowych badań podstawowych nad
rozmaitymi aspektami funkcjonowania organizmów, a także badań o charakterze aplikacyjnym w celu
zwiększenia konkurencyjności polskiej myśli biotechnologicznej i zacieśnienia współpracy między
sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.
§4
Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) utrzymanie trwałości projektu Małopolskie Centrum Biotechnologii;
2) prowadzenie badań naukowych podstawowych i stosowanych w obszarze BIO;
3) prowadzenie – we współpracy z Wydziałami UJ – badań związanych z realizacją prac
doktorskich, magisterskich i licencjackich;
4) współpraca w zakresie działalności naukowej z Wydziałami UJ;
5) pozyskiwanie środków finansowych umożliwiających realizację badań ze wszystkich
możliwych źródeł krajowych i zagranicznych;
6) nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami,
zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, w celu realizacji wspólnych projektów badawczych;
7) wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej;
8) generowanie wiedzy know-how oraz wszelkiej możliwej własności intelektualnej.
§5
1. Pracowników Centrum zatrudnia Rektor UJ na wniosek Dyrektora Centrum.
2. W pracach Centrum mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także osoby spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie
odrębnych umów.
3. Umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi prace na rzecz Centrum zawiera Dyrektor
Centrum na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Rektora UJ i zgodnie z ogólnymi
procedurami obowiązującymi w UJ.

ROZDZIAŁ 2
Struktura organizacyjna Centrum
§6
1. Organami Centrum są:
1) Rada Centrum;
2) Dyrektor Centrum.
2. W skład Centrum wchodzą Ośrodki:
1) Badań Genetycznych i Nutrigenomiki;
2) Bioinformatyki;
3) Biologii Strukturalnej;
4) Bioremediacji;
5) Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności;
6) Neurobiologii;
7) Złożoności Biologicznej.
3. Ośrodki tworzy i likwiduje Rektor UJ na wniosek Dyrektora Centrum.
4. W skład Centrum mogą wchodzić grupy badawcze realizujące działalność naukową Centrum oraz
pracownie zapewniające techniczne funkcjonowanie aparatury Centrum.
5. Pracownie tworzy i likwiduje Rektor UJ na wniosek Dyrektora Centrum.
6. Grupy badawcze tworzy i rozwiązuje Dyrektor Centrum.
§7
1. W skład Rady Centrum wchodzą:
1) Rektor UJ lub upoważniony przez niego Prorektor UJ;
2) Dyrektor Centrum;
3) Kierownicy ośrodków, pracowni i grup badawczych powołani przez Rektora UJ lub
upoważnionego przez niego Prorektora UJ na wniosek Dyrektora Centrum;
4) Kwestor UJ lub osoba przez niego upoważniona.
2. Pracami Rady Centrum kieruje Dyrektor Centrum.
3. Posiedzenia Rady Centrum odbywają się nie rzadziej niż raz w semestrze.
4. Posiedzenia Rady Centrum zwołuje Dyrektor Centrum. Posiedzenie może być zwołane również na
wniosek co najmniej 3 członków Rady Centrum.
5. Członkostwo w Radzie Centrum kończy się z dniem zakończenia pełnienia funkcji wymienionych
w ust. 1 pkt 1-4.
6. W posiedzeniach Rady Centrum mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby trzecie
zaproszone przez Dyrektora Centrum.
§8
1. Rada Centrum jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Centrum.
2. Do zadań Rady Centrum należy w szczególności:
1) opiniowanie rocznych planów badawczych Centrum;
2) opiniowanie sprawozdań Dyrektora Centrum;
3) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Centrum i sprawozdań z ich wykonania;
4) opiniowanie spraw dotyczących bieżącego funkcjonowania Centrum;
5) rozpatrywanie innych spraw istotnych dla działalności Centrum;
6) powoływanie, zgodnie z § 156 ust. 2 Statutu UJ, komisji do przeprowadzenia konkursu na
stanowiska, o których mowa w art. 110 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym.

§9
1. Dyrektorem Centrum może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora
habilitowanego.
2. Dyrektora Centrum, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje i odwołuje Rektor UJ.
3. Kadencja Dyrektora Centrum trwa 4 lata.
4. Dyrektor kieruje działalnością Centrum, a w szczególności:
1) reprezentuje Centrum na zewnątrz w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Rektora UJ;
2) organizuje i nadzoruje pracę Centrum;
3) prowadzi politykę kadrową;
4) opracowuje plany działalności badawczej oraz sprawozdania z ich wykonania;
5) opracowuje plany rzeczowo-finansowe Centrum oraz roczne sprawozdania z ich wykonania;
6) przedstawia Radzie Centrum oraz Międzynarodowemu Komitetowi Doradczemu plany
i sprawozdania z działalności Centrum;
7) przygotowuje wnioski dotyczące powoływania, rozwiązywania i restrukturyzacji grup
badawczych.
5. Dyrektor Centrum może powoływać komisje i inne organy doradcze oraz ustalać tryb i zakres ich
działania.
6. Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców w liczbie nie większej niż
dwóch.
7. Zastępców Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor UJ na wniosek Dyrektora Centrum.
8. Dyrektor Centrum może wnioskować o powołanie lub odwołanie zastępcy w dowolnym terminie.
9. Dyrektor Centrum określa zakres obowiązków swoich zastępców.
§ 10
1. Rektor UJ powołuje Międzynarodowy Komitet Doradczy (International Advisory Board).
2. W skład Międzynarodowego Komitetu Doradczego wchodzi nie mniej niż 12 członków
powoływanych na czteroletnią kadencję spośród wybitnych specjalistów zarówno ze sfery nauki
jak i biznesu, reprezentujących dziedziny z zakresu działania Centrum.
3. Zadania, organizację i tryb działania Międzynarodowego Komitetu Doradczego określa regulamin
opracowany przez Komitet i zatwierdzony przez Rektora UJ.
§ 11
1. Kierownikiem ośrodka może być nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego.
2. Kierownikiem pracowni lub grupy badawczej może być nauczyciel akademicki posiadający
stopień naukowy doktora.
3. Kierownika ośrodka, pracowni lub grupy badawczej powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum.
ROZDZIAŁ 3
Mienie i finanse Centrum
§ 12
1. Działalność Centrum jest finansowa w szczególności z:
a. dotacji przyznanych na realizację badań naukowych;
b. odpłatnej działalności badawczej, szkoleniowej i konsultacyjnej;
c. budżetu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Centrum prowadzi aktywne działania w kierunku pozyskiwania środków finansowych na
prowadzenie badań i pokrycie kosztów funkcjonowania.

§ 13
Mienie Centrum stanowi wydzieloną część mienia UJ i jest zarządzane zgodnie z obowiązującymi
w UJ zasadami.
§ 14
1. Centrum działa w oparciu o roczny plan jednostki.
2. Rozliczanie kosztów pośrednich z tytułu realizacji prac badawczych, badawczo-rozwojowych
i prac zleconych, ustalane jest odrębną decyzją Rektora UJ, biorącą pod uwagę sytuację finansową
Centrum. Decyzja taka jest wydawana na czas określony, nie krótszy niż 1 rok.
3. Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Centrum są
zarządzane zgodnie z obowiązującymi w UJ zasadami dotyczącymi własności intelektualnej
i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
ROZDZIAŁ 4
Postanowienia końcowe
§ 15
Zmian niniejszego regulaminu dokonuje Senat UJ na wniosek Rektora UJ lub Dyrektora Centrum.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

