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UCHWAŁA NR 3/VII/IX/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

W KONINIE 

 

z dnia 15 września 2020 r. 

 

 

w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

 

 

Na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)  

 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Uchwala się regulamin korzystania z infrastruktury badawczej PWSZ w Koninie, stanowiący 

załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu. 

 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr 309/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury 

badawczej PWSZ w Koninie. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

                   /-/dr hab. Artur Zimny 

        prof. PWSZ w Koninie 
 

 

 

 

 
 

RADCA PRAWNY 

/-/ K. Klapsa 
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Załącznik do uchwały nr 3/VII/IX/2020  

z dnia 15 września 2020 r. w sprawie regulaminu 

zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi oraz prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 

 

 

REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej PWSZ w Koninie, zwany dalej 

„Regulaminem” określa: 

1) prawa i obowiązki PWSZ w Koninie, jej pracowników i studentów w zakresie korzystania 

z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej; 

2) zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej                           

do prowadzenia działalności naukowej przez podmioty inne niż wskazane w pkt 1. 

 

 § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)  infrastrukturze badawczej - należy przez to rozumieć aparaturę naukowo-badawczą oraz 

oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia działalności naukowej; 

2)  komercyjnym wykorzystaniu infrastruktury badawczej, należy przez to rozumieć odpłatne 

korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności naukowej przez 

podmioty trzecie na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

3) opłacie za komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej – należy przez to rozumieć 

opłatę za komercyjne korzystanie z infrastruktury badawczej ustalaną przez Rektora                   

na wniosek właściwego dziekana w wysokości uwzględniającej co najmniej konieczność 

odtworzenia wartości użytkowej infrastruktury badawczej; 

 

 § 3. 1. PWSZ w Koninie udostępnia infrastrukturę badawczą osobom wymienionym 

w § 1 pkt 1, do prowadzenia działalności naukowej związanej z wykonywaniem obowiązków 

pracowniczych lub w związku z realizacją procesu dydaktycznego. 

 2. Infrastrukturą badawczą zarządza rektor. 

 3. Na wniosek właściwego dziekana rektor określa dodatkowe warunki 

bezpieczeństwa, w tym także dla osób przebywających w pomieszczeniu, w którym znajduje 

się infrastruktura badawcza. 

 

 

Rozdział 2 

Prawa i obowiązki PWSZ w Koninie, jej pracowników lub studentów oraz innych 

podmiotów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań 

naukowych lub prac rozwojowych  

 

 § 4. 1. Każda osoba korzystająca z infrastruktury badawczej ponosi odpowiedzialność 

za jej stan, prawidłowe przechowywanie, konserwowanie i zabezpieczenie przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem, zaginięciem oraz kradzieżą oraz za używanie zgodnie                         
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z przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad racjonalnego gospodarowania, obowiązujących 

norm technicznych i eksploatacyjnych oraz ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia 

bezpośredniemu przełożonemu jej uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży. 

 2. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 1, może wnioskować do rektora o udostępnienie 

infrastruktury badawczej dla celów komercyjnych niezwiązanych z wypełnianiem 

obowiązków pracowniczych lub zadań związanych z procesem dydaktycznych, na zasadach 

wynikających z § 5 i 6. 

 3. Przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury badawczej należy potwierdzić 

zapoznanie się z regulaminem. 

 

 § 5. 1. Udostępnienie infrastruktury badawczej odbywa się na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu określającego stan techniczny udostępnianej 

infrastruktury. 

2. Osoba udostępniająca infrastrukturę badawczą: 

1)  odpowiada za bezpieczeństwo innych użytkowników tej infrastruktury oraz osób 

im towarzyszących; 

2)   wyznacza korzystającym z infrastruktury oraz osobom towarzyszącym - miejsce 

bezpiecznego pobytu; 

3)   prowadzi ewidencję pobytu w pomieszczeniu, w którym znajduje się 

infrastruktura badawcza, w której zamieszcza się następujące dane: 

a)  imię i nazwisko korzystającego z infrastruktury badawczej, 

b)  oświadczenie korzystającego z infrastruktury badawczej o zapoznaniu się                              

z regulaminem i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem. 

3. W pomieszczeniu, w którym znajduje się infrastruktura badawcza, w miejscu 

widocznym, umieszcza się: 

    1)   regulamin; 

    2)   plan pomieszczenia z oznaczeniem:  

a)  stanowisk pracy, 

b)  dróg ewakuacji, 

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności, 

3)   wykaz sygnałów alarmowych; 

4)   informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy 

medycznej. 

4. Za szkody powstałe podczas korzystania z infrastruktury badawczej oraz za szkody 

spowodowanie wypadkiem w związku z korzystaniem z infrastruktury badawczej odpowiada 

osoba korzystająca z tej infrastruktury na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

 

Rozdział 3 

Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej                           

do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez osoby trzecie 

 

 § 6. 1. PWSZ w Koninie wykorzystuje infrastrukturę badawczą do celów 

komercyjnych, a zwłaszcza do realizowania projektów związanych z działalnością naukową 

we współpracy z otoczeniem gospodarczym. 

 2. Regulamin nie ma zastosowania do infrastruktury badawczej nabytej na podstawie 

umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą działalność naukową, z której wynika 

zakaz jej komercyjnego wykorzystania. 



4 

 

 3. Warunki komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej określa 

każdorazowo umowa zawarta pomiędzy PWSZ w Koninie a osobą trzecią. 

 

 § 7. 1. Wysokość opłat za komercyjne korzystanie z infrastruktury badawczej ustala 

rektor, na wspólny wniosek właściwego dziekana i kanclerza, biorąc pod uwagę zakres 

zleconych prac, a także konieczność pokrycia kosztów eksploatacji i odtworzenia wartości 

użytkowej infrastruktury badawczej. 

 2. W PWSZ w Koninie prowadzi się wykaz infrastruktury badawczej przeznaczonej 

do komercyjnego korzystania i publikuje go na stronie internetowej PWSZ w Koninie. 

 3. Organizacje studenckie wpisane do rejestru uczelnianych organizacji studenckich  

korzystają nieodpłatnie z infrastruktury badawczej PWSZ w Koninie, za pisemną zgodą 

opiekuna tej organizacji i właściwego dziekana. 

 4. Dziekan właściwy do udostępnienia infrastruktury badawczej prowadzi w formie 

elektronicznej rejestr umów dotyczących komercyjnego wykorzystania aparatury badawczej.  

 5. W rejestrze, o którym mowa w ust. 4, zamieszcza się zwłaszcza informację o dacie 

zawarcia umowy, stronach umowy, przedmiocie prac (badawczych i rozwojowych), 

infrastrukturze badawczej wykorzystanej przy realizacji umowy, sposobie zapewnienia 

bezpiecznego korzystania z infrastruktury badawczej, wysokości należnych opłat oraz kar 

umownych. 

 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe i przejściowe 

 

 § 8. Traci moc uchwała Nr 309/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania 

z infrastruktury badawczej PWSZ w Koninie. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


