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   R E G U L A M I N  

korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Poznańskiej   

   

PREAMBUŁA  

Regulamin określa zasady korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Poznańskiej, z wyłączeniem infrastruk-

tury badawczej współfinansowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.  

 § 1 DEFINICJE POJĘĆ   

1. Infrastruktura badawcza – obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane do prowadzenia 

badań naukowych. Definicja ta obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy 

takie jak zbiory, archiwa i uporządkowane informacje naukowe; infrastrukturę opartą na technologiach informa-

cyjno-komunikacyjnych taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub 

wszelkie inne środki o wyjątkowym charakterze niezbędne do prowadzenia badaniach naukowych. 

2. Udostępniający – Politechnika Poznańska, zwana dalej również Uczelnią. 

3. Korzystający/Podmiot uprawniony – podmiot lub jednostka organizacyjna, której Udostępniający udostępnił infra-

strukturę badawczą do korzystania. 

4. Jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Politechniki Poznańskiej w rozumieniu Statutu Uczelni. 

5. Pracownik – osoba zatrudniona przez Udostępniającego, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku zatrud-

nienia. 

6. Student – osoba kształcąca się na studiach prowadzonych przez Udostępniającego.  

7. Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich, osoba kształcąca się w Szkole Doktorskiej Udostępniającego,  

a także osoba realizująca całość lub część przewodu doktorskiego u Udostępniającego. 

8. Podmiot zewnętrzny – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

niewchodząca w skład wewnętrznej struktury organizacyjnej Udostępniającego. Podmiotem zewnętrznym jest 

również: pracownik korzystający z infrastruktury badawczej poza zakresem obowiązków wynikających ze sto-

sunku pracy z Uczelnią, doktorant i student korzystający z infrastruktury badawczej Uczelni przy prowadzeniu 

działalności naukowej w ramach procesu kształcenia bądź realizacji pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej 

dla innej jednostki niż Uczelnia, słuchacz studiów podyplomowych, osoba odbywająca staże lub praktyki w Uczelni. 

9. Działalność naukowa – obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną, zgodnie z de-

finicją wynikającą z treści art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.). 

§ 2 PRZEPISY OGÓLNE  

1. Obowiązkiem Uczelni i jej pracowników jest efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej w ramach prowa-

dzonej działalności naukowej, także poprzez jej udostępnianie innym jednostkom organizacyjnym Uczelni i pod-

miotom zewnętrznym.   

2. Poszczególne elementy infrastruktury badawczej są przypisane do właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni, 

zgodnie z zasadami Regulaminu odpowiedzialności za mienie powierzone Politechniki Poznańskiej.  

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 powyżej, sprawuje nadzór nad wykorzystaniem infra-

struktury badawczej, ponadto podejmuje decyzje o jej udostępnieniu lub odmowie udostępnienia. Kierownik jed-

nostki organizacyjnej może upoważnić innego pracownika jednostki do monitorowania zasad korzystania z infra-

struktury badawczej (w szczególności w celu jej prawidłowej obsługi, eksploatacji, prowadzenia dokumentacji itp.).   

4. Infrastruktura badawcza wraz z dokumentacją jej dotyczącą powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwia-

jący dostęp do niej osobom nieupoważnionym.  

5. Odpowiedzialność za realizację obowiązków określonych w ust. 2-4 powyżej ponosi kierownik jednostki organiza-

cyjnej Uczelni. 

6. Wykorzystanie infrastruktury badawczej wytworzonej lub nabytej w związku z realizacją projektu w trakcie realiza-
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cji projektu, po zakończeniu jego realizacji oraz w okresie trwałości, powinno następować z uwzględnieniem re-

gulacji wynikających z umowy o dofinansowanie realizacji projektu oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi  

w tym zakresie. 

§ 3   ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

1. Infrastruktura badawcza jest wykorzystywana przede wszystkim w celu realizacji działalności naukowej prowa-

dzonej  

w jednostce organizacyjnej Uczelni, do której została przypisana jako środek trwały, jak również w celu realizacji 

procesu kształcenia prowadzonego przez tę jednostkę. 

2. Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana również w innym celu, w szczególności w związku z realizacją 

usług badawczych dla Uczelni lub dla podmiotów zewnętrznych, jeżeli nie koliduje to z działalnością określoną  

w ust. 1 powyżej.  

3. Umowy dotyczące zasad korzystania z infrastruktury badawczej przez podmioty zewnętrzne zawiera rektor lub 

upoważniona przez niego osoba. Umowy powinny być zawierane w formie pisemnej.   

4. W przypadku, gdy infrastruktura badawcza ma być wykorzystywana poza miejscem, do którego jest organizacyj-

nie przypisana, jej przekazanie Korzystającemu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpi-

sanego przez obie strony. 

5. Infrastruktura badawcza powinna być wykorzystywana w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz w sposób 

zgodny z instrukcją obsługi. 

6. Zabrania się wykorzystywania infrastruktury badawczej: 

1) bez odpowiedniego przeszkolenia, o ile jest ono wymagane; 

2) do realizacji celów niezgodnych z celami projektu, z którego infrastruktura została dofinansowana. 

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI  UŻYTKOWNIKÓW INFRASTRUKTURY 

1. Podmiot uprawniony może korzystać z infrastruktury badawczej znajdującej się w jednostce organizacyjnej tylko  

w związku z działalnością naukową, realizacją procesu kształcenia lub w związku ze świadczeniem usług badaw-

czych przez Uczelnię.  

2. Podmioty zewnętrzne mogą̨ korzystać z infrastruktury badawczej wyłącznie do realizacji zadań określonych  

w zawartej przez Uczelnię umowie.  

3. Uczelnia gwarantuje dostęp do infrastruktury badawczej następującym grupom osób, z uwzględnieniem poniższej 

kolejności :  

a) pracownikom, zatrudnionym w ramach jednostki organizacyjnej, do której przypisana jest infrastruktura, bę-

dącej dysponentem infrastruktury badawczej; 

b) doktorantom lub studentom korzystającym z oferty dydaktycznej tej jednostki organizacyjnej, w ramach reali-

zowanych obowiązków lub programu studiów; 

c) pracownikom zatrudnionym w ramach innej jednostki organizacyjnej niż̇ jednostka będąca dysponentem in-

frastruktury badawczej, doktorantom lub studentom korzystającym z oferty dydaktycznej takiej jednostki or-

ganizacyjnej, jeśli potrzeba dostępu do infrastruktury wynika z charakteru realizowanych obowiązków lub pro-

gramu studiów; 

d) podmiotom zewnętrznym na podstawie odrębnych umów. 

4. Podmiot uprawniony jest zobowiązany do: 

1) należytego zabezpieczenia udostępnionej do korzystania infrastruktury badawczej przed jej uszkodzeniem 

lub utratą; 

2) zagwarantowania, że wszystkie osoby dopuszczone do pracy z udostępnioną infrastrukturą badawczą będą 

posiadały odpowiednie kwalifikacje; 

3) informowania Udostępniającego o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pracy z udo-

stępnioną do korzystania infrastrukturą; 

4) zachowania należytej ostrożności podczas eksploatacji udostępnionej infrastruktury, w tym do przestrzega-

nia zasad BHP i PPOŻ; 

5) stosowania się do wszelkich zaleceń Udostępniającego co do zasad prawidłowej eksploatacji udostępnionej 

infrastruktury badawczej; 
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6) zwrotu infrastruktury po upływie okresu udostępnienia w stanie niepogorszonym. 

5. Udostępniający zobowiązany jest do wydania Korzystającemu infrastruktury badawczej w stanie kompletnym  

i umożliwiającym korzystanie z infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym łącznie z wszelką niezbędną 

dokumentacją (instrukcjami użytkowania) i niezbędnym osprzętem  dodatkowym. 

§ 5 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

1. Podmioty uprawnione oraz jednostki organizacyjne znajdujące się w strukturze wydziału nie ponoszą opłat za 

korzystanie z infrastruktury badawczej.   

2. Udostępnianie infrastruktury badawczej innym jednostkom organizacyjnym może mieć charakter odpłatny. 

3. Przychód z tytułu udostępnienia infrastruktury badawczej stanowi przychód jednostki do której jest ona przypisana. 

4. Wysokość opłaty za udostępnianie infrastruktury badawczej powinna być określona z uwzględnieniem w szcze-

gólności: wartości infrastruktury, okresu amortyzacji oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych i elementów infra-

struktury wymagających okresowej wymiany, jak również kosztów osobowych oraz kosztów pośrednich, podatku 

VAT i zysku.  

5. W przypadku świadczenia usług badawczych, w kalkulacji opłat powinny być uwzględnione dodatkowo (niezależ-

nie od wartości opisanych w ust. 4 powyżej) koszty innych usług koniecznych do realizacji umowy. 

6. Pobieranie opłat za korzystanie z infrastruktury odbywa z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu i obowiązują-

cych w Uczelni przepisów w zakresie gospodarki finansowej. 

§ 6 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Udostępniający w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez infrastrukturę 

badawczą lub w związku z jej eksploatacją przez Korzystającego będącego podmiotem zewnętrznym. 

2. Korzystający będący podmiotem zewnętrznym ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  

w udostępnionej infrastrukturze badawczej, wynikłe z jego działania lub zaniechania, w tym w szczególności  

z użytkowania jej w sposób niezgodny z Regulaminem, instrukcją użytkowania oraz zaleceniami Udostępniają-

cego, niezależnie od możliwości przypisania Korzystającemu winy. 

3. Korzystający będący pracownikiem, studentem lub doktorantem ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody powstałe w udostępnionej infrastrukturze badawczej, wynikłe z jego działania lub zaniechania noszącego 

znamiona rażącego zaniedbania, w tym w szczególności z użytkowania jej w sposób oczywiście niezgodny z Re-

gulaminem, instrukcją użytkowania oraz zaleceniami Udostępniającego. 

4. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pozostawione przez Korzystającego materiały, pliki lub 

inne dokumenty niezależnie od ich formy, a w szczególności nie odpowiada za ich ujawnienie lub publikację przez 

osoby nieuprawnione. 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Senat Politechniki Poznańskiej.  

2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich czynności dotyczących korzystania z infrastruktury badawczej nastę-

pujących po dniu jego wejścia w życie.  


