
Zatqcznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego

Regulamin Organizacji i Funkcjonowania

Centrum Badawczo_Innowacyj nego

Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafskiego polskiej Akademii Nauk

z dnia 3 lutego 2015 roku

Postanowienia og6lne

$1

Niniejszy Regulamin ustanowiony na podstawie $262 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego Instytutu
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafiskiego Polskiej Akademii Nauk okresla organizacjq oraz zasady
funkcjonowania Centrum Badawczo-Innowacyjnego (zwanego dalej CBI) Instytutu Agrofizyki
im. Bohdana Dobrzariskiego polskiej Akademii Nauk (zwanego dalej Instytutem).

$2

1. cBI zostalo utworzone na podstawie zarz4dzenia Dyrektora Instytutu m 412015 z dnia3 lutego
2015 t' jako wydzielona jednostka organizacyjna Instytutu podlegaj4ca bezpoSrednio Dyrektorowi
Instytutu.

2' CBI prowadzi badania naukowe oruz prace rozwojowe w zakresie wykorzystywania produkcji
tolniczej na cele spozywcze i energetyczne, ukierunkowane na wzmaamanie wsp6lpracy sfery
badawczo - rozwojowej z gospodark4.

Organy CBI

$3

1' Dyrektor Instytutu powoluje Kierownika CBI, kt6ry kieruje CBI zgodnie
z zakresem wskazanym w decyzji oraz zalEczonym do niej zakresem obowi4zk6w pod wzglgdem
merytorycznym, administracyjnym oraz gospod arczym.

2. Kierownik CBI odpowiadaprzede wszystkim za:

a) definiowanie w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu strategii dziaLania CBI
or az nadzorowanie j ej prawidlowe go wdrozenia,

b) inicjowanie, inspirowanie oraz bie?4ce doradztwo Dyrektorowi Instytutu w zakresie
podejmowania nowych kierunk6w badari oraz opracowywania projekt6w, w kt6rych mog4
byi wykorzystane zasoby CBI,



c) akceptowanie regulamin6w poszczeg5lnych kom6rek oryanizacyjnych funkcjonuj4cych
w strukturze cBI oraz nadzorowanie przestzegania tych regulamin6w,

d) zarzqdzanie pracownikami zespol6w badawczych CBI,

e) administrowanie powierzonymi zasobami zapewniaj4ce ci4glos6 pracy oraz efbktywne
wykorzystanie potencjalu badawczego CBI,

D komunikacj Q oraz wsp6lpraca CBI z innymi kom6rkam i organizacyjnymi Instytutu,
g) raportowanie Dyrektorowi Instytutu o bie?4cej dzialalnosci CBI oraz ewentualnych

problemach czy zagrozeniach, jak r6wniez przedkladanie pisemnych raport6w rocznych,
h) rozstrzyganie o innych sprawach d,oryczilcychfunkcjonowania cBI.

$4
1' Po zaopiniowaniu ptzez Kierownika CBI, Dyrektor Instytutu powoluje Zastgpca Kierownika
CBI, kt6ry koordynuje techniczn4 strong funkcjonowania CBI.

2' ZastEpcaKierownika CBI odpowiadaprzedKierownikiem CBI ptzedewszystkim za:

a) nadz6r nad sprawnoSci4 techniczn4 infrastruktury CBI, w tym zwlaszaza gwarancjami,

przegl4dami i naprawami aparatury,

b) opiniowanie oraz akrtaTizowanie regulamin6w kom6rek organizacyjnych funkcjonuj4cych
w ramach cBr orazkontrolg przestrzegania postanowieri tych regulamin6w,

c) bie24c4 wsp6lpraca z dziaLami obslugi nauki Instytutu, jak r6wnie1lnspektorem ppo7,
Inspektorem BHP i innymi sluZbami Instytutu,

d) biea}ce monitorowanie otaz, w razie porrzeby, niezwNoczne wydawanie decyzji o wstrzyma-
niu prac w przypadku niezachowania zasad bezpieczefstwa i higieny pracy lub innych
standard6w czy procedur sprowadzaj 4cych zagrozenie utraty zdrowia 1tb irycia,

e) biel4ce koordynowanie caloksztaltu prac CBI.

ss
czynnosci o charakterze administr acyjnym i gospodarczym Kierownik CBI oraz jego Zastgpca
wykonuj4 przy pomocy dzial6w obslugi nauki oraz z wykorzystaniem obowi4zuj4cych w Instytucie
jednolitych procedur i wzor6w dokument6w formalnych, sprawozdari i raport6w.

Laboratoria i pracownie

s6
1. w strukturze cBI wyodrgbniono nastgpui4ce laboratoria i pracownie:

1) Laboratorium Ekstruzji,

2) Laboratorium Biomasy Ener gety cznej,

3) Laboratorium ZywnolciFunkcjonalnej,

4) Laboratorium Wzrostu i Hodowli Glon6w,



5) Laboratorium wzrostu i Adaptacji Roslin do warunk6w Srodowiskowvch.
6) Laboratorium Badari Erozyjnych,

7) Laboratorium Mikobiologii i Biochemii,

8) Pracownig Analizy Struktury i wlasciwoSci Nanomaterial6w.

9) Pracownig Przygotowania pr6b.

2' Szczegolowy zakres i zasady dzialanialaboratori6w i pracowni okreslaj4 ich regulaminy.

$7
7' za prawidlowe funkcjonowanie kom6rek wskazanych w $6 odpowiadaj4 opiekunowie powoly-
wani, po zasiggnigcia opinii Kierownika cBr, przezDyrektora Instytutu.
2. Do podstawowych obowi4zk6w opiekuna laboratorium/pracowni nareiry :

a) przy gotowanie regulaminu funkcj onowania laboratorium/pracowni,

b) organizowanie prac laboratorium/pracowni,

c) opracowywanie planu pracy Iaboratorium lpracowni,

d) nadzor nad udo stgpnianiem ur z4dzei l aboratorium/pracowni,

e) bieZ4ce raportowanie Kierownikowi CBI oraz jego Zastgpcy.

Zasady funkcj onowania CBI

s8
1' cBI stanowi infrastrukturg naukowo - badawcz4, kt6ra jest wykorzystywana przez Instytut

w dzialalnoSci:

a) naukowej,

b) innowacyjnej,

c) wdrozeniowej,

d) edukacyjnej.

2' zasoby cBI s4 udostgpniane na takich samych zasad.ach wszystkim kom6rkom organizacyjnym
Instytutu, prry czym kolejno66 udostgpnienia uzalezniona jest od kategorii realizowanych badaf.
wedlug ponizszego Hucza:

a) pomiary i badania realizowane w ramach zadai badawczych dzialalnosci statutowej
(najw y Lszy prioryret),

b) pomiary i badania rearizowane w ramach projekt6w badawczych,

c) pomiary ibadania realizowane w ramach zlecen zewngtrznych (najnizszypriorytet),
z zasttzezeniem, 2e udostgpnianie opiera sig na zasadach celowosci oraz efektywnosci wykorzystania
zasob6w CBI.

3' Za udostgpnianie zasob6w Laboratorium/Pracowni odpowiada opiekun, a ewentualne spory
pomigdzy opiekunem a Korzystaj4cym rozstrzyga w formie decyzji Kierownik cBI lub jego
upowazniony ZastEpca.



se
Do podstawowych zadafl CBr naleLry takze wsp6lu dziaN w przygotowywaniu wniosk6w o projekty
finansowane ze Srodk6w zewnqftznych oraz promocja i upowszechnianie wiedzy w zakresie
tematyki prowadzonych badari.

Postanowienia korfl cowe

s10
1. Regulamin wchodzi w irycie z dniem podpisania.

2. wszelkie zmiany Regulaminu wymagai4 formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3' W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdtj4
postanowienia innych akt6w wewnqtrznych Instytutu orazpowszechnie obowi 4zuj4ceprzepisy prawa.

4


