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REGULAMIN
korzystania z infrastruktury badawczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
§1
Przepisy ogólne
1. Niniejszy „Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej PWSZ”, zwany dalej
Regulaminem, opracowano na podstawie 152 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późniejszymi
zmianami).
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczelni, jej pracowników oraz studentów
w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań
naukowych lub prac rozwojowych.
3. Regulamin określa również zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie
z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
przez podmioty inne niż wskazane w ust. 2.
4. Poszczególne elementy infrastruktury badawczej PWSZ takie jak sale dydaktyczne,
pracownie, laboratoria wraz z wyposażeniem mogą być wykorzystane do prowadzenia
badań naukowych i mogą być włączone do infrastruktury badawczej, a w miarę
potrzeb i możliwości uczelni lub zleceniodawcy pracy badawczej, mogą być
doposażone w odpowiednią aparaturę pomiarową.
§2
Prawa i obowiązki Uczelni w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej
1. Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, może powołać zespół badawczy do realizacji
tematu/projektu badawczego zleconego przez zewnętrznego zleceniodawcę, przy
czym praca w zespole badawczym nie może być obowiązkiem służbowym
nauczyciela akademickiego.
2. Przy planowaniu realizacji tematu/projektu badawczego, o którym mowa w ust. 1,
i zawieraniu umów dotyczących realizacji projektu z podmiotem zewnętrznym,
Dyrektor Instytutu jest zobowiązany zrealizować następujące procedury:
1) powołać kierownika zespołu badawczego, dysponującego odpowiednim zasobem
wiedzy z tematyki badawczej,
2) przeprowadzić analizę możliwości wykonania tematu/projektu badawczego,
3) określić niezbędną dla realizacji tematu/projektu infrastrukturę badawczą
4) wykonać kosztorys tematu/projektu, z uwzględnieniem kosztów eksploatacji
wykorzystanej bazy Uczelni, w tym amortyzacji i remontów,
5) wskazać osoby wchodzące w skład zespołu badawczego oraz podstawę prawną ich
powołania.
3. Dyrektor Instytutu, za zgodą Rektora, może udostępnić instytutową infrastrukturę
badawczą zewnętrznemu zespołowi badawczemu (spółce celowej), przy czym umowa
udostępnienia musi zawierać koszty eksploatacji bazy badawczej, w tym amortyzacji
i remontów. Szczegóły udostępniania bazy i postępowania w szczególnych
przypadkach (komercjalizacja) powinna przewidywać umowa pisemna. Nadto należy
wskazać i uregulować zasady odpowiedzialności za udostępniony sprzęt oraz
infrastrukturę badawczą.
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4. Koszty realizacji tematu/projektu badawczego, o którym mowa w ust. 1 oraz koszty
udostępniania bazy, o których mowa w ust. 3 muszą nadto zawierać realnie
przewidywane korzyści majątkowe Uczelni.
5. Przy wykonywaniu badań na potrzeby realizacji własnych prac, których efektem
będzie rozwój naukowo-dydaktyczny (publikacje, rozprawa doktorska lub
habilitacyjna), pracownik Uczelni, za pisemną zgodą Dyrektora Instytutu, może
bezpłatnie korzystać z instytutowej infrastruktury badawczej.
§3
Urządzenia, specjalistyczny sprzęt i aparatura
1. Do infrastruktury udostępnianej w związku z realizacją badań, należą
w szczególności:
1) pomieszczenia służące do prowadzenia prac badawczych,
2) komputery i sieci teleinformatyczne,
3) urządzenia i specjalistyczny sprzęt,
4) zasoby biblioteczne,
5) elektroniczne bazy danych i oprogramowanie,
6) aparatura laboratoryjna, odczynniki i próbki laboratoryjne,
7) dokumenty przekazywane w związku z prowadzeniem badań.
2. Urządzenia, specjalistyczny sprzęt i aparatura są przypisane do pracowni w ramach
właściwego Instytutu.
3. Na czas prowadzenia badań przez zespół badawczy, Dyrektor Instytutu powołuje
opiekuna pracowni badawczej, w której znajdują się urządzenia, specjalistyczny sprzęt
i aparatura.
4. Opiekunem urządzenia, wymagającego specjalistycznego przeszkolenia, powinien być
pracownik, który uczestniczył w szkoleniu do obsługi urządzenia.
5. Urządzenia, specjalistyczny sprzęt i aparatura oraz dokumentacja dotycząca jej
wykorzystania, powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp
osobom nieupoważnionym.
§4
Prawa i obowiązki pracowników i studentów uczelni w zakresie korzystania
z infrastruktury badawczej
1. Pracownik, będący w stosunku pracy z Uczelnią, może być powołany w skład zespołu
realizującego temat/projekt badawczy na zasadzie umowy-zlecenia lub umowy o pracę
ze wskazaniem zakresu czynności.
2. Pracownik jest zobowiązany zachować tajemnicę dotyczącą prowadzonych badań,
szczególnie takich, które mogą być wykorzystane do komercjalizacji.
3. Pracownik Uczelni, za zgodą Dyrektora Instytutu, może wykorzystać laboratoria wraz
z bazą przyrządowo-pomiarową w celu realizacji własnych prac, których efektem
będzie rozwój naukowo-dydaktyczny (publikacje, rozprawa doktorska lub
habilitacyjna).
4. Student PWSZ, który jest wpisany na semestr (bezwarunkowo), może być powołany
w skład zespołu realizującego temat/projekt badawczy, a szczegóły jego obowiązków
i wynagrodzenia określa pisemna umowa z Uczelnią.
5. Student PWSZ ma prawo brać udział w badaniach prowadzonych przez studenckie
koło naukowe, którego jest członkiem i korzystać z infrastruktury badawczej pod
kierownictwem opiekuna naukowego.
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6. Zasady korzystania przez pracowników PWSZ i studentów PWSZ ze sprzętu
i infrastruktury PWSZ określa zarządzenie Rektora.
§5
Wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej
1. Za korzystanie z infrastruktury badawczej nie płacą:
1) studenci realizujący własne prace dyplomowe,
2) pracownicy realizujący własne prace, których efektem będzie rozwój
naukowo-dydaktyczny (publikacje, rozprawa doktorska lub habilitacyjna), po
uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu.
2. Wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej przez podmioty inne niż
wskazane w ust. 1, określa Rektor w formie zarządzenia.
3. Wysokość opłat określonych w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej może
podlegać indywidulanym negocjacjom.
§6
Postanowienia końcowe
1. W celu koordynacji działań wynikających ze stosowania regulaminu korzystania
z infrastruktury badawczej, Rektor Uczelni może upoważnić Prorektora lub innego
pracownika do nadzorowania wykorzystania infrastruktury badawczej.
2. W sprawach dotyczących wykorzystania infrastruktury badawczej, nieuregulowanych
w niniejszym Regulaminie, decyzje w imieniu PWSZ podejmuje Rektor.
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