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I R Umowa wielostronna o utworzeniu

Krajowego Konsorcjum
j ed no stek n a u kowyc h zainter es owa nych ko rzystan iem

z Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble

Umowa zastgpuje umowg z dnia 16 marca2006 roku.

w dniu 20 grudnia 2016 roku w warszawie zostala zawartaumowa pomigdzy:

1' Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, reprezentowanym przez:
Prof. dr hab. RomanaPulniaka - Dyrektora Instytutu Fizyki pAN w warszawie,

2' Wydzialem Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademii G6rniczo,Hutniczej im.
Stanislawa Staszica w Krakowie, reprezentowanym przezi
Prof' dr hab. Janusza Wolnego -Dziekana Wydziatu^FilS, Akademii G6rniczo-Hutniczej w
Krakowie,

3' Wydzialem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, politechniki Gdariskiej
reprezentowanym ptzez:
Prof' dr hab. inz. Wojciecha Sadowskiego - Dziek ana Wydziaiu FTiMS, politechniki
Gdariskiej, - --'

4. Insfytutem chemii Fizycznej pAN w warszawie ,reprezentowanym przez:
Prof. dr hab. Marcina opalio - Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej iraN * Warszawie,

!' IlWtutem Fizyki Uniwcrsytetu Sl4skiego w Katowicach, reprezentowan ymprzez:
Dr hab. Jerzy Dajka - Dyrektora Instytutu Fiiyki uniwersytetu Sl4skiego, ' ,

6. wydzialem F'izyki uniwersytetu warszawskiego, reprezentowanym przez:
Dr hab' MaciqaDuszczyka. Prorektora ds. naukor{"h Gi*"rrytetu Warszawskiego,

7 . wy dzialem ch emii uniwersytetu warszaws kie go, reprezentowan ym przez:

Dr hab' Macieja Duszczyka" Prorektora ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego

8. rnstytutem Paleobiologii pAN w warszawie, reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. JerzegoDzika- Dyrektora Instytutu paleobiologii pAN

9. uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w poznaniu -wydzialem chemii,
reprezentowanym ptzez:

Rektora Prof. UAM dr hab. Andrzejalesickiego przy akceptacji prof. dr hab. Henryka
Koroniaka- Dziekana -Wydzialu Chemii UAM,

l0.Instytutem chemii i rechniki J4drowei, reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. inL. Andrzejachmielewskiego - Dyrektora ICHiTJ

11. uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, reprezentowanym przez:
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Prof. dr hab. Jacka Semaniaka - Rektora UJK

12' Wy dzialem Mechanicznym Technologicznym Politechniki S[skiej, reprezentowanym
przez: Dr hab. inL. Anng Timofiejczuk, prof. nzw. w PS Dziekana Wvdziaiu
Mechanicznego Technologicznego p S

13. Instytutem wysokich cisnier[ pAN, reprezentowany m przez:

Prof. dr hab.Izabellg Grzegory - Dyrektora IWC pAN

14. wydzialem Firyki, uniwersytetu w Bialymstoku, reprezentowanym przez:

Prof. dr hab.Izabelg Swigcick4, prorektora ds. nauki UwB

15 Politechnik4 Warszawsk4 - Wydzialem Chemicznym, Wydziatrem Fizyki,
reprezentowan1ptzez:

Prof. dr hab. Rajmunda Bacewicza-prorektora ds. Nauki

16' Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydzialem Fizyki,
reprezentowanym przez;

Rektora Prof. UAM dr hab. Andrzejalesickiego przy akceptacji Prof. dr hab. Antoniego

W6jcika - Dziekana Wydzialu Fizyki UAM,

17' Instytutem Fizyki J4drowej im. H. Niewodniczariskiego Polskiej Akademii Nauk,
reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. Marka Je?abka- Dyrektora IFJ pAN

18. Instytutem Metalurgii i In2ynierii Materialowej im. Aleksandra Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk, reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. inZ. Pawia Zigbg- Dyrektora IMIM pAN

19. Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
reprezentowanym przez: Plk dr inz. Ikzysztofa Kopczyriskiego - Dyrektora Instytutu
Optoelektroniki WAT

zwanymi w dalszej czgsci umowy czlonkami Krajowego Konsorcjum.

Instl'tut Fizyki PAN, Al. Lotnik6w 32146,02-66g warszawa-Regon 00032606r,
NIP 525'000-92-75 zwany w dalszej"czgsci umowy Koordynatorem i Czlonkowie
Krajowego Konsorcjum podjgli postanowienie o rozszerzeniu Krajowego Konsorcjum
jednostek naukowych zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum
Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble, Francja utworzonego w dniu 16 marca
2006 roku izastqpieniu umowy Konsorcjum niniejsz4 umow?.
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Preambula

Wsp6lczesna biologia molekularna, farmakologia, biofizyka wraz z zastosowaniami

medycznymi, inzynieria mateialowa, krystalografia i fizyka materii skondensowanej

coraz powszechniej stosuj4 w eksperymencie synchrotronowe 2r6dla promieniowania. W

celu kontynuowania moZliwoSci prowadzenia badaf przez polskich naukowc6w w

Europejskim Centrum Promieniowania Synchrotronowego (European Synchrotron

Radiation Facility- ESRF) znajdujqcym sig w Grenoble we Francji czlonkowie

Krajowego Konsorcjum powolanego w 16 marca2006 r. rozszeruajq sklad Konsorcjum

o nowe jednostki naukowe, kt6re zadeklarowaly zainteresowanie korzystaniem z tego

2r6dla. Sklad Krajowego Konsorcjum rozszerza sig do 20 jednostek wymienionych

powy2ej. Polscy naukowcy i technologowie korzystaj4 z dostgpu do unikatowego

urz4dzenia umoZliwiaj4cego prowadzenie badah i ksztalcenie kadry naukowej na

najv,ryhszym Swiatowym poziomie. Dotyczy to najwaZniejszych, strategicznych dziedzin

frzyki stosowanej i podstawowej, chemii, biofizyki, biologii molekulamej i

biotechnologii, in2ynierii materialowej, farmakologii, geologii, ochrony Srodowiska i

wielu innych dyscyplin nauki. Konsorcjum bgdzie integrowalo grupy badawcze zr62nych

dyscyplin naukowych istotnych dla rozwoju klasycznych technologii oraz nano-

technologii.

$1

Misja i cel dzialania Krajowego Konsorcjum

Misj4 Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych zainteresowanych korzystariem z

ESRF jest dziaNane na rzecz pozyskiwania Srodk6w na optracenie skladki czlonkowskiej

Polski jako samodzielnego czlonka stowarzyszonego z wkladem finansowym w

wysokoSci lYo budaetu ESRF. ESRF jest najbardziej nowoczesnym, charakteryzujqcym

sig najwyzszymi parametrami 2rodNem promieniowania synchrotronowego o wysokiej

energii w Europie. 2r6dlo to dostarcza promieniowania niezbgdnego w badaniach

naukowych, technologicznych i aplikacyjnych w zakresie od energii migkkiego

promieniowania rentgenowskiego do promieni gamma.

Celem dzialania Krajowego Konsorcjum jest zapewnienie efektywnego wykorzystania

dostgpu do lrodlaEsRF poptzezprowadzenie dzialalto6ci informacyjnej i szkoleniowej o

warunkach dostgpu do 2r6dla oraz pomoc w pisaniu wniosk6w proponowanych badah

naukowych.
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Warunki dostgpu do Lrfidla promieniowania synchrotronowego ESRF

Warunki dostgpu do 2r6dla promieniowania synchrotronowego ESRF reguluje Statut

ESRF i sQ one takie same dla wszystkich czlonk6w Europejskiego Centrum

Promieniowania Synchrotronowego, a wigc i dla wszystkich czlonk6w Krajowego

Konsorcjum. Szczeg6Lowe warunki okre6la,, Procedure for the allocation of beam time on

ESRF beamlines for non-proprietary research (Annex 1). W szczeg6lnoSci:

. Naukowcy z Polski mog4 wysyla6 projekty eksperyment6w sami lub we

wsp6lpracy z naukowcamiz innych kraj6w.

o Czas pomiarowy bgdzie przyznawany przezNaczelnego Dyrektora ESRF na

podstawie wartoSci naukowej projektu ocenianej przez Komitet recenzuj1cy.

Projekty bgdq oceniane przez Komitet recenzujqcy skladaj4cy siE z wybranych

naukowc6w, kt6ry przygotowuje recenzje dla Dyrekcji ESRF.

o Projekty naukowe, kt6rym zostanie przyznany czas pomiarowy otrzymai4

techniczn4 oraz inn1 niezbgdn4 pomoc tak4, j ak otrzymujq proj ekty innych

czlonk6w stowarzyszonych w ESRF.

o Uzytkownicy z Polski otrzymaiqzwrot koszt6w podr62y oraz pobytu, w czasie

przeprowa dzania eksperymentu w Grenoble, zgodnie z regtilal,;ni obowi4zuj 4cymi

w ESRF.

$3

Struktura organizaryjna Krajowego Konsorcjum

1. Konsorcjum dziata w formie sieci jednostek naukowych. Jednostk4 koordynuj4c4

dziaLalno(t6 Krajowego Konsorcjum jest Instytut Fizyki PAN w Warszawie. Strukturg

administracyjn? Konsorcjum tworzqi'

o KoordynatorKonsorcjum

o Rada Konsorcjum (zloaona z przedstawicieli kaZdego z oSrodk6w wchodzqcych w sklad

Konsorcjum - jeden przedstawiciel zku2dego o6rodka).
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2' Koordynatot zobowi4zuje sig do skladania wyst4pieri do wlasciwych organ6w o srodki na
oplacenie polskiego wkladu do ESRF, a w momencie uzyskania tych $rodk6w, do
podpisania umowy z ESRF, kt6ra umoZliwi korzystanie z tego Lr6dla polskim
naukowcom oraz do wla$ciwego wykorzystania i rczliczenia srodk6w, zgodnie z
kosztorysem' Koordynator prowadzi i aktualizuje og6lnie dostgpn4 strong internetow4 na
kt6rej umieszczane s4, migdzy innymi raporty o liczbie zlokonychdo ESRF projekt6w z
udzialem polskich naukowc6w i o liczbie projekt6w skierowanych do realizacji.
Koordynator ptowadzi obslugg sekretarskE zwiqzanq z dzialaniem Konsorcium i
kontaktami formalnymi z ESRF w Grenoble.

3' Na stronach internetowych osrodk6w reprezentowanych ptzezczlonk6w Rady Konsorcjum
umieszczony bqdne rink do strony z informacjami o projektach rcahzowanych w ESRF.

4' Rada Konsorcjum rozpatruje wnioski o przyjgcienowych czlonk6w i podejmuje uchwaly w
sprawie przy jgcia nowych czlonk6w konsorcj um.

5. Rada podejmuje decyzje nvyki| wigkszosci4 glos6w w formie uchwal, w .iawnym
glosowaniu.

6' czlonkowie Konsorcjum zobowiqzuJq sig do niepodejmowania dzialan, kt6re moglyby
spowodowa6 wyst4pienie roszczef po stronie os6b trzecich i/lub wnies ienie przez nie
skarg wobec innych czlonk6w Konsorcjum . w szczegolnoici czlonkowie zobowiEzujE sig
do niepodejmowania Zadnych dzialah, kt6re rcdzilyby finansowe i prawne skutki
wobec innych czlonk6w Konsorcjum bezichuprzedniej zgodyna pismie.

s4

postanowienia koricowe

1. Krajowe Konsorcjum ma charakter otwarty i w kazdym czasie mog? do niego
przyst4pi6 inne jednostki uczelni wyzszychi jednostki badawcze.

2' Niniejsze porozumienie zawierasig na czas nieokreslony.

3' wszelkie spory wynikaj4ce z niniejszego Porozumienia czlonkowie Krajowego
Konsorcjum bEdq sig starali rczwiqza| polubownie. Brak porubownego
rozstrzygnigcia oznacza skierowanie sporu do wlasciwego terytorialnie i
przedmiotowo s4du gospodarczego:.

4' Uczestnicy Krajowego Konsorcjum mog4 z niego wyst4pii z zachowaniem 6
miesigcznego wypo wi edzenia.
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Jednostka Podpisy i pieczgcie sluibowe osrfb

reprezentuj 4cych j ednostkg

lnstytut Fizyki, Polskiej Akademii Nauk w

, WarSzpWip . .Instytut Fizyki
Potskiej Akademii Nauk

02-668 Warszawa, Al. Lotnikdw 32/46
tet.ZZii62t 11'

l\llD. AOtr nn^ t\^ 1E

Dyrektor
lnstytutu 

!,itn'lo*
{'qZril QL

Prof. dr hab. Roman Pu2niak



Podpisy i pieczgcie sluibowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

Al(ADIMIA 6ORSITZO-|'|UTl.lITZA

im. Stonislawo Stoszko w Krnkowie

Wydzicl Fizyki i Informotyki Stosowonei

30-059 |(rok6w, ol. Mickiewirzu 30



Jednostka Podpisy i pieczqcie sluibowe os6b

reprezentujqcych j ednostkq

Wydzial Fizyki Technicznej i Matematyki

Stosowanej, Politechnika Gdariska



Jednostka Podpisy i pieczgcie slu2bowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie

INSTTTUT CIIEII{tr TIZYCZNEI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. KasPrzaka 44152
O 1 -2 24 W arszawa



Jednostka Podpisy i pieczgcie sluZbowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

Instytut Fizyki,

Uniwersytetu Sl4skiego w Katowicach



Jednostka Podpisy i pieczgcie slu2bowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

Wydzial fizyki Uniwersytetu

Warszawskiego

DZIEKAN WYDZIAT-U FIZYKI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

)Uur't+Lr Ue^g1\1
prof. di hab. Dariusz Wasik



Jednostka Podpisy i pieczgcie sluZbowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

Wydzial Chemii Uniwersytetu

Warszawskiego
PROREKTOR

TwERSWETU WAR$1AWSI

ilfrfrHeilf;,Yw:J##rHi#ll

Prof. d.t t''on.' n("il|sicitu&i



Jednostka Podpisy i pieczgcie sluibowe os6b
reprezentuj 4cych j ednostkg

Instytut Paleobiologii, Polskiej Akademir

Nauk w Warszawie



Jednostka Podpisy i pieczgcie sluibowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

TJNIWFRSVTET IM" ADAMA MIEKIEWICZA W POZNANIU
viiy(i:{iai C:hemii

ut. Umutto*.,cxi Bgs, 61_614 poznail
tel. +48 6t 829 tS 59, fax +48 61 g2g 15 Os
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DZIEKAN
dziafu Chemii



Jednostka Podpisy i pieczgcie sluibowe os6b

reprezentuj 4cych' j ednostkg

Instytut Chemii i Techniki J4drowej
Dyrekkrr

i Tecf

/
prol dr trab. lt{t



Jednostka Podpisy i pieczgcie struibowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

Un ilers yter*t#tt$rtf an ow ski e Bo w
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it<u.t unon'eiJiicleffifl cach

i {i*;*:,ffiu'-1"i:;' '. dr Jacek Sdnaniak



Podpisy i pieczgcie sluZbowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

W y dzial Mechaniczny T echno lo giczny,

Politechnika Slaska DZIqf<AN
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Podpisy i pieczgcie slu2bowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

-DY
lnstytutu W:

Instytut Wysokich CiSnief

Polskiej Akademii Nauk

INSTYTUT \ilYS OKICH CISNIEt'.I
POLSKTBJAKADEMIINAUK

01-142 Wanzawa, ul. Sokolorrska 2gE7
rel, (22)632 50 10,1u(22)6324218
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Jednostka Podpisy i pieczgcie sluZbowe os6b

reprezentuj qcych j ednostkg

Wydziat Fizyki

Uniwersytet w Bialymstoku
PROREKTCIR

UNIWERSYTETU w B TALYMSTOKU

--rds. nauki
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Podpisy i pieczgcie sluibowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

Politechnika Warszawska

Umowa wielostronna o utworzeniu Krajowego Konsorcjum jednostek naukowych
zainteresowanych korzystaniem z Europejskiego Centrum Promieniowania
Synchrotronowego w Grenobl e, 13 .02.2017 r.



Podpisy i pieczgcie slu2bowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu -Wvdzial Fizvki

21



Jednostka Podpisy i pieczgcie sluZbowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

Instytut Fizyki J4drowej

im. I{. Niewodniczafskiego

Polskiej Akademii Nauk
+,,fqrek .lezabek

Instyt
lrrl
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Jednostka Podpisy i pieczgcie sluZbowe os6b

reprezentuj 4cych j ednostkg

Instytut Metalurgii i In2ynierii Materialowej

im. Aleksandra Krupkowskiego

Polskiej Akademii Nauk



Podpisy i Pieczqcie sluibowe os6b

reprezentuj4cYch jednostkq

-nstytut OPtoelektronikin

Wojskowa Akademia Techniczna

w Warszawie


