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Zarządzenie nr 3/2015 

Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach 

z dnia 9 marca 2015 r. 
 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni  
 

 

 

Na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zmianie  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1198), a także § 19 ust. 3 pkt 13 Statutu Wszechnicy Świętokrzyskiej 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Wszechnicy 

Świętokrzyskiej w Kielcach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Otrzymują: 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego 

2. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki 

3. Kanclerz 

4. Kwestor 

5. Kierownik dziekanatu Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego 

6. Kierownik dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki 

7. Międzywydziałowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 

8. Sekcja Wydawniczo-Informatyczna 

9. aa 
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REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 

 

 

 

1. Przepisy ogólne 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa:  

1) zasady korzystania z infrastruktury badawczej Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, 

zwanej dalej „Uczelnią”, 

2) prawa i obowiązki osób korzystających z infrastruktury badawczej Uczelni podczas 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, 

3) tryb i procedurę udostępniania infrastruktury badawczej pracownikom, studentom oraz 

uczestnikom innych form kształcenia prowadzonych w Uczelni, a także pozostałym osobom, 

prowadzącym badania naukowe na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych zawartych 

z Uczelnią, jak również podmiotom zewnętrznym, 

4) tryb ustalania wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej Uczelni. 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:  

1) Uczelnia – Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, 

2) Rektor – Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, 

3) pracownicy – pracownicy Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, niezależnie od podstawy 

nawiązania stosunku pracy 

4) studenci – studenci studiów I i II stopnia prowadzonych we Wszechnicy Świętokrzyskiej 

w Kielcach w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, 

5) słuchacze – uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych we Wszechnicy 

Świętokrzyskiej w Kielcach, 

6) uczestnicy innych form kształcenia – osoby biorące udział w kursach i szkoleniach 

organizowanych we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, 

7) badania naukowe – badania, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.), 

8) prace rozwojowe – prace, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1620 z późn. zm.), 

9) infrastruktura badawcza – obiekty i zasoby pozostające w posiadaniu Uczelni wykorzystywane 

do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, obejmujące w szczególności urządzenia, 

aparatura i sprzęty wykorzystywane w działaniach naukowych lub badawczych, a także 

wydzielone pomieszczenia, przystosowane do prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, 
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10) użytkownicy – osoby prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe przy wykorzystaniu 

infrastruktury badawczej Uczelni,  

11) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Wszechnicy 

Świętokrzyskiej w Kielcach.  

§ 3  

Regulamin niniejszy ma zastosowanie do:  

1) pracowników korzystających w swej pracy badawczej lub naukowej z infrastruktury 

badawczej Uczelni,  

2) studentów, słuchaczy i uczestników innych form kształcenia w Uczelni, 

3) osób prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na podstawie odrębnych umów 

cywilno-prawnych zawartych z Uczelnią, przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej 

Uczelni, 

4) podmiotów zewnętrznych, a w szczególności jednostek naukowych, uczelni, szkół, fundacji, 

stowarzyszeń, spółek prawa handlowego i osób fizycznych, które na podstawie odrębnej 

umowy zawartej z Uczelnią korzystają – w siedzibie Uczelni bądź poza nią – z infrastruktury 

badawczej.  

§ 4 

Regulamin znajduje zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których infrastruktura badawcza 

Uczelni jest udostępniana, odpłatnie bądź nieodpłatnie, w siedzibie bądź poza siedzibą Wszechnicy 

Świętokrzyskiej, osobom i podmiotom, o których mowa w § 3 Regulaminu. 

 

 

2. Ogólne zasady korzystania z infrastruktury badawczej  

§ 5 

1. Infrastruktura badawcza Uczelni może być wykorzystywana wyłącznie do realizacji celów 

statutowych Wszechnicy Świętokrzyskiej, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie 

z odpowiednimi wytycznymi określonymi w umowie o realizację danego projektu badawczego lub 

naukowego, programie badań naukowych lub prac rozwojowych lub innych dokumentach, 

z których wynika określony sposób korzystania z danego elementu infrastruktury badawczej. 

2. Korzystanie z infrastruktury badawczej Uczelni odbywa się w zgodzie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, jak również norm i reguł, charakterystycznych dla obszaru 

i dziedziny nauki, w której prowadzone są badania lub prace rozwojowe.  

§ 6  

1. Uczelnia, poprzez udostępnianie użytkownikom infrastruktury badawczej, wspiera rozwój badań 

naukowych lub prac rozwojowych, prowadzonych w obszarach związanych z działalnością 

Uczelni. 

2. Uczelnia dąży do zapewnienia użytkownikom jak najlepszych warunków korzystania 

z infrastruktury badawczej. 

3. Uczelnia dąży do zapewnienia wszystkim użytkownikom równych praw w zakresie dostępu do 

infrastruktury badawczej, przy czym pierwszeństwo w dostępie do poszczególnych jej elementów 

mają użytkownicy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach pracy naukowo-

dydaktycznej wykonywanej w Uczelni, w szczególności jej pracownicy.  
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3. Obowiązki użytkowników infrastruktury badawczej 

§ 7  

Użytkownicy infrastruktury badawczej Uczelni są zobowiązani do: 

1) korzystania z infrastruktury badawczej zgodnie z jej przeznaczeniem, w celu prowadzenia 

badań naukowych lub prac rozwojowych, określonych w prośbie o udostępnienie 

infrastruktury badawczej Uczelni kierowanej do Rektora, 

2) przy korzystaniu z infrastruktury badawczej zachowania ostrożności wymaganej w danych 

okolicznościach, 

3) informowania władz Uczelni o wszelkich nieprawidłowościach, które pojawią się w trakcie 

korzystania z infrastruktury badawczej,  

4) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

5) stosowania się do wszelkich obowiązujących w Uczelni zasad w zakresie korzystania 

z infrastruktury badawczej.  

 

 

4. Tryb i procedura udostępniania infrastruktury badawczej  

 

§ 8  

1. Zgody na korzystanie z infrastruktury badawczej Uczelni do prowadzenia badań naukowych prac 

rozwojowych przez osoby, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu udziela Rektor. 

2. Złożona do Rektora prośba o udostępnienie infrastruktury badawczej winna zawierać 

uzasadnienie, a w szczególności zwięzłe przedstawienie rodzaju planowanych działań do 

przeprowadzenia przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej oraz ewentualnie wskazania osób 

uczestniczących w tych działaniach.  

§ 9  

1. Studenci, słuchacze i uczestnicy innych form kształcenia mają prawo do korzystania 

z infrastruktury badawczej w związku z procesem kształcenia w Uczelni  

2. Udostępnienie infrastruktury badawczej osobom, o których mowa w ust. 1 następuje po uzyskaniu 

zgody Rektora.  

3. § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 10 

Udostępnienie infrastruktury badawczej osobom, o których mowa w § 8-9, do korzystania poza 

siedzibą Uczelni wymaga uzyskania dodatkowej zgody Rektora wyrażonej na piśmie.  

§ 11 

1. Udostępnienie elementów infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym następuje na ich 

pisemną prośbę i wymaga zawarcia odrębnej umowy regulującej prawa i obowiązki stron, tj. 

użytkownika oraz Uczelni, w tym również wysokość opłaty przysługującej Uczelni z tytułu 

korzystania przez podmiot zewnętrzny z infrastruktury badawczej. 

2. Prośba, o której mowa w ust. 1, winna być poparta zwięzłym uzasadnieniem odnośnie m.in. 

rodzaju działań planowanych do przeprowadzenia przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej, 

określenia zamierzonego miejsca korzystania z infrastruktury badawczej, tj. w siedzibie bądź poza 

siedzibą Uczelni oraz wskazania osób uczestniczących w tych działaniach.  

3. Zgody na udostępnienie infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym udziela Rektor. 

4. Udostępnienie podmiotowi zewnętrznemu infrastruktury badawczej na zewnątrz, tj. poza siedzibę 

Uczelni, może być uzależnione od udzielenia przez podmiot zewnętrzny odpowiedniego 

zabezpieczenia (np. zwrotnej kaucji w wysokości ustalonej przez Rektora).  
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5. Tryb ustalania wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej Uczelni 

 

§ 12  

1. Opłaty z tytułu udostępnienia infrastruktury badawczej Uczelni określa Rektor.  

2. W uzasadnionych przypadkach, w tym podyktowanych interesem Uczelni i realizacją jej celów 

statutowych, istnieje możliwość odstąpienia od pobierania opłaty z tytułu udostępnienia 

infrastruktury badawczej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. 

§ 13 

Rektor może określić szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych elementów infrastruktury 

badawczej.  

 

 

6. Postanowienia końcowe  

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:  

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 572 

z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1620 

z późn. zm.).  

§ 19  

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 9 marca 2015 roku. 
 


