
Regulamin wykorzystywania infrastruktury badawczej sfinansowanej z projektu CePT w IMDiK PAN 

 

1. Zakres przedmiotowy  

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady wykorzystywania infrastruktury badawczej w Centrum 
Medycyny Doświadczalnej CePT w IMDiK, znajdującej się w gestii: (a.) Środowiskowego Laboratorium 
Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt, (b.) Środowiskowego Laboratorium Hodowli Zwierząt 
Genetycznie Modyfikowanych, (c.) Środowiskowego Laboratorium Środowiskowego Laboratorium 
Badań Toksykologicznych i (d.) Środowiskowego Laboratorium Syntez Chemicznych. 
 

2. Sposób wykorzystywania infrastruktury badawczej CePT wspomnianej w p. 1. 

Korzystanie z infrastruktury badawczej CePT w IMDiK jest związane z koniecznością pokrycia kosztów 

jej funkcjonowania, wg zasad szczegółowych i cenników stanowiących załączniki do niniejszego 

regulaminu.  

Zgodnie z zasadą równego dostępu koszt korzystania infrastruktury badawczej CePT w IMDiK jest 

jednakowy dla wszystkich użytkowników.   

Cenniki, ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie przychodów z tytułu wykorzystania 

infrastruktury z kosztami jej obsługi i utrzymania, są publicznie dostępne na stronach internetowych 

Pracowni o których mowa w p. 1. Wprowadzenie zmian w cennikach powinno być komunikowane z 

wyprzedzeniem 1 roku, aby umożliwić m.in. podanie przez zainteresowanych w aplikacjach 

grantowych danych dot. kosztów wykorzystania infrastruktury, jakie będą aktualnie obowiązujące w 

chwili realizacji projektu.  

Przedmiotowa infrastruktura może być wykorzystywana jedynie z uczestnictwem upoważnionych 

pracowników wymienionych powyżej Laboratoriów, po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu jej 

użytkowania. 

3. Wykorzystywanie wyników uzyskanych przy użyciu infrastruktury badawczej wymienionej w 

p. 1. 

Jeśli wykonanie badań z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CePT w IMDiK będzie się wiązało z 

wkładem autorskim pracowników lub współpracowników Pracowni Centrum Medycyny 

Doświadczalnej CePT w IMDiK związanym z opracowaniem wykorzystanej metody badawczej, osoby 

te powinny być współautorami publikacji, w których wyniki te wykorzystano. 

We wszystkich publikacjach zawierających wyniki uzyskane z wykorzystaniem infrastruktury CePT w 

IMDiK PAN należy umieszczać poniższe sformułowania: 

W języku polskim: Projekt realizowany z wykorzystaniem infrastruktury CePT zakupionej ze środków 

Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. 

W jezyku angielskim: Project carried out with the use of the CePT infrastructure financed by the 

European Union – the European Regional Development Fund within the Operational Programme 

“Innovative economy” for 2007-2013. 

 


