Załącznik do uchwały nr 2/XCII/2015
Senatu PWSZ w Chełmie
z dnia 30 marca 2015 r.

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
§1
Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin;

2.

Pracownik - osoba zatrudniona w PWSZ w Chełmie na podstawie umowy o pracę;

3.

Student - osoba kształcąca się na stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach w PWSZ w Chełmie.
Do uczestników studiów podyplomowych oraz osób odbywających staże oraz stypendia w PWSZ w
Chełmie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Studentów;

4.

Podmioty trzecie - podmioty korzystające z infrastruktury badawczej Uczelni na zasadach
komercyjnych, inne niż Pracownicy i Studenci;

5.

Infrastruktura badawcza - aparatura naukowo-badawcza, w tym oprogramowanie i sprzęt
komputerowy, wykorzystywany bezpośrednio do realizacji prac naukowo-badawczych i prac
rozwojowych;

6. Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej - odpłatne korzystanie z infrastruktury
badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty trzecie na
podstawie umowy cywilnoprawnej;
7. Obowiązki wynikające ze stosunku pracy - zadania wynikające z: umowy z Pracownikiem o ich
wykonanie, regulaminu pracy, zakresu przypisanych czynności lub z polecenia przełożonego,
mieszczącego się w obowiązkach pracowniczych.
§2
Zakres podmiotowy Regulaminu
1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Pracowników, Studentów oraz innych podmiotów
korzystających z Infrastruktury badawczej PWSZ w Chełmie do prowadzenia badań naukowych lub
prac rozwojowych.
2. Infrastrukturą badawczą Uczelni zarządza Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą.
3. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, na uzasadniony wniosek Pracownika, Studentów,
lub podmiotów spoza Uczelni, po zasięgnięciu opinii opiekuna aparatury naukowo-badawczej,
podejmuje decyzję o wykorzystaniu aparatury naukowo-badawczej, określając zakres oraz termin
jej udostępnienia, a także szczegółowe warunki realizacji prac badawczych lub rozwojowych.
§3
Postanowienia ogólne
1.

PWSZ w Chełmie udostępniania Infrastrukturę badawczą Pracownikom i Studentom do prowadzenia
badań naukowych lub prac rozwojowych związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych
lub w związku z realizacją procesu dydaktycznego.
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2.

Studenci korzystają z Infrastruktury badawczej, w ramach realizacji obowiązków dydaktycznych lub
prowadzenia badań naukowych, za zgodą oraz pod nadzorem nauczyciela akademickiego,
prowadzącego dany rodzaj zajęć lub nadzorującego prace badawcze prowadzone przez studentów.

3.

PWSZ w Chełmie wykorzystuje Infrastrukturę badawczą do celów komercyjnych. Infrastruktura
badawcza Uczelni jest wykorzystywana do celów komercyjnych, o ile nie będzie to kolidować
z realizacją prac i zadań określonych w ust. 1.

4.

Priorytety w wykorzystaniu aparatury badawczo-naukowej Uczelni określa Prorektor ds. Rozwoju i
Współpracy z Zagranicą.

5.

Za organizację pracy oraz efektywne wykorzystanie aparatury badawczo-naukowej odpowiada
opiekun aparatury, który prowadzi całość dokumentacji związanej z wykorzystywaniem aparatury.
§4
Prawa i obowiązki Pracowników i Studentów w zakresie korzystania z Infrastruktury badawczej
przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych

1.

Infrastruktura badawcza udostępniana jest Pracownikom oraz Studentom w ramach harmonogramu
pracy aparatury, opracowanego przez opiekuna aparatury naukowo-badawczej i zatwierdzonego
przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą.

2.

Każdy Pracownik, Student lub korzystający z Infrastruktury badawczej PWSZ w Chełmie
odpowiedzialny jest osobiście za jej stan, zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem,
zaginięciem i kradzieżą oraz za używanie zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad
racjonalnego gospodarowania, obowiązujących norm technicznych i eksploatacyjnych oraz ma
obowiązek natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi danej aparatury jej uszkodzenia, zaginięcia
lub kradzieży.

3.

Pracownik lub Student, przed przystąpieniem do korzystania z Infrastruktury badawczej,
zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu laboratorium/pracowni, w której
umiejscowiona jest wykorzystywana Infrastruktura badawcza.

4.

Pracownik lub Student może także wnioskować do Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy
z Zagranicą o udostępnienie Infrastruktury badawczej dla celów komercyjnych, niezwiązanych
z wypełnianiem obowiązków pracowniczych lub zadań związanych z realizacją procesu , na zasadach
wynikających z § 5.
§5
Zasady korzystania z Infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac
rozwojowych przez podmioty inne niż Pracownicy i Studenci

1.

PWSZ w Chełmie wykorzystuje Infrastrukturę badawczą do celów komercyjnych przede wszystkim
do realizowania projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z przemysłem.

2.

Warunki komercyjnego wykorzystania Infrastruktury badawczej określa każdorazowo umowa
z podmiotem trzecim, którą w imieniu PWSZ w Chełmie zawiera Prorektor ds. Rozwoju
i Współpracy z Zagranicą, określając szczegółowe warunki udostępnienia aparatury
badawczo-naukowej oraz wysokość opłat za jej udostępnienie.

3.

Wysokość opłat ustala się, biorąc pod uwagę w szczególności zakres realizowanych prac oraz
konieczność pokrycia kosztów eksploatacji i odtworzenia wartości użytkowej udostępnianej
Infrastruktury badawczej.
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§6
Postanowienia końcowe
1.

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się do Infrastruktury badawczej nabytej w ramach
projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zakresie
w jakim umowa o dofinansowanie projektu wyłącza możliwość odpłatnego udostępnienia
Infrastruktury badawczej Uczelni.

2.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

3.

W przypadku powstania sporu, co do korzystania z Infrastruktury badawczej, Strony powinny dążyć
do polubownego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia, Strony sporu mogą
się zwrócić z wnioskiem o mediację do Rektora PWSZ w Chełmie.
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