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R E G U L A M I N 

korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Poznańskiej współfinansowanej w ramach Wielkopolskiego  

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 

 

PREAMBUŁA 

1. Regulamin określa zasady korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Poznańskiej zakupionej w ramach 

projektów współfinansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

2. Wykorzystanie infrastruktury badawczej w trakcie realizacji projektu, po zakończeniu jego realizacji oraz w okresie 

trwałości powinno następować z uwzględnieniem regulacji wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy o do-

finansowanie projektu oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi w tym zakresie. 

§ 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 lub jednostka organizacyjna, której Udostępniający udostępnił infrastrukturę badawczą do 

korzystania. 

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

5. Dysponent infrastruktury – kierownik jednostki organizacyjnej, w dyspozycji którego pozostaje infrastruktura ba-

dawcza, a także inna osoba upoważniona przez Udostępniającego do dysponowania infrastrukturą badawczą. 

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

nienia. 

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

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

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

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

niewchodząca w skład wewnętrznej struktury organizacyjnej Udostępniającego. 

10. Koordynator – osoba wyznaczona przez rektora, której zadaniem jest zarządzanie ekonomiczną efektywnością 

infrastruktury badawczej, koordynacja projektów badawczych realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury; mo-

nitorowanie wykorzystania infrastruktury.  

11. Opiekun infrastruktury – osoba wyznaczona przez rektora do sprawowania bieżącego nadzoru nad efektywnością 

wykorzystania i utrzymania sprawności technicznej infrastruktury badawczej, posiadająca przy tym niezbędne 

kwalifikacje i wymagane uprawnienia do obsługi infrastruktury badawczej jako całości i jej poszczególnych ele-

mentów. Opiekun infrastruktury odpowiedzialny jest za przygotowanie oferty usług realizowanych z wykorzysta-

niem infrastruktury oraz kontakt z Korzystającymi. 

§ 2 PRZEPISY OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w sytuacjach obejmujących wszelkie przypadki udostępnienia (odpłatnego 

lub nieodpłatnego) infrastruktury badawczej Udostępniającego. 

2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do następujących kategorii podmiotów: 

1) pracowników, korzystających w ramach swojej pracy naukowej z infrastruktury badawczej Udostępniającego; 

2) studentów i doktorantów prowadzących badania naukowe przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej; 

3) podmiotów zewnętrznych, które na podstawie wniosku i umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5,  korzystają  

z infrastruktury badawczej Udostępniającego. 

3. Korzystanie z infrastruktury badawczej udostępnianej przez Udostępniającego odbywa się w zgodzie z powszech-

nie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszego regulaminu oraz postanowieniami zawartej umowy, o ile taka 
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umowa została zawarta. 

4. Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym nie może uniemożliwiać ani znacząco utrudniać 

Udostępniającemu realizacji jego podstawowych zadań w zakresie badań naukowych opisanych w statucie i prze-

pisach prawa.  

5. Udostępniającemu przysługuje prawo do kontroli, w tym niezapowiedzianej, sposobu eksploatacji udostępnionej 

infrastruktury badawczej, pod kątem zgodności sposobu użytkowania z wytycznymi Udostępniającego, Dyspo-

nenta infrastruktury lub Opiekuna Infrastruktury oraz z instrukcją użytkowania 

6. Maksymalny poziom wykorzystania komercyjnego infrastruktury wynosi 31%.  

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ 

1. Podmiot lub jednostka organizacyjna, która zamierza korzystać z infrastruktury badawczej Udostępniającego, 

składa do Opiekuna infrastruktury lub innej wyznaczonej osoby wniosek o jej udostępnienie. 

2. Wniosek, oprócz precyzyjnego określenia elementów infrastruktury, których dotyczy, zawiera uzasadnienie wska-

zujące na cel, w jakim udostępniana infrastruktura ma być wykorzystywana. 

3. Wzór wniosku o udostępnienie infrastruktury badawczej ustala rektor w drodze zarządzenia.  

4. Udostępnianie infrastruktury podmiotom zewnętrznym, z zastrzeżeniem ust. 5, odbywa się na podstawie zawartej 

umowy. Umowa określa w szczególności prawa i obowiązki stron, miejsce gdzie udostępniana infrastruktura ba-

dawcza ma być użytkowana, wysokość kaucji (jeśli jest wymagana) oraz zasady odpowiedzialności za powierzoną 

infrastrukturę badawczą. 

5. Nie wymaga podpisania umowy, o której mowa w ust. 4 udostępnienie infrastruktury badawczej w przypadkach: 

1) wykorzystywania infrastruktury, której wartość nie przekracza 15 tys. zł;   

2) wykorzystywania infrastruktury w miejscu, do którego jest organizacyjnie przypisana; 

3) wykorzystywana infrastruktury poza miejscem, do którego jest organizacyjnie przypisana pod warunkiem, że 

operatorem infrastruktury jest pracownik Uczelni.  

6. 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. 

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

zgodny z instrukcją obsługi. 

8. 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. 

9. Czas pracy infrastruktury badawczej jest ewidencjonowany.  

10. Udostępnianie infrastruktury może mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny.  

11. Udostępnianie wewnętrzne ma miejsce w przypadku udostępniania infrastruktury badawczej osobom umiejsco-

wionym w strukturach Udostępniającego (udostępnienie pracownikom lub studentom/doktorantom). 

12. Udostępnianie zewnętrzne ma miejsce w przypadku przekazywania infrastruktury badawczej do korzystania pod-

miotom zewnętrznym.  

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ 

1. Dostęp do infrastruktury badawczej udzielany jest na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach. 

2. Korzystający będący pracownikami, studentami lub doktorantami mogą korzystać z infrastruktury badawczej   

w związku z działalności naukową lub gospodarczą zgodną z celami projektu. 

3. Podmioty zewnętrzne mogą korzystać z infrastruktury badawczej wyłącznie do realizacji zadań (zgodnych z ce-

lami projektu) określonych we wniosku o udostępnienie infrastruktury lub zawartej z Uczelnią umowie. 

4. Pierwszeństwo w dostępie do infrastruktury badawczej mają następujące kategorie osób/podmiotów (zgodnie  

z przedstawioną kolejnością): 

1) pracownicy oraz studenci i doktoranci realizujący badania naukowe; 

2) pracownicy oraz studenci i doktoranci zaangażowani w prowadzone przez Udostępniającego postępowania 

komercjalizacyjne; 

3) podmioty zewnętrzne, które wniosły wkład do projektu; 

4) pozostałe podmioty zewnętrzne. 

5. Korzystający jest zobowiązany do: 
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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 przestrzegania 

zasad BHP i PPOŻ; 

5) stosowania się do wszelkich zaleceń Udostępniającego, Dysponenta infrastruktury i Opiekuna infrastruktury 

co do zasad prawidłowej eksploatacji udostępnionej infrastruktury badawczej; 

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

6. 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 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, Dysponenta lub Opiekuna infrastruktury, 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, Dysponenta lub Opiekuna infrastruktury. 

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. 

§ 6 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY  BADAWCZEJ 

1. Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym jest odpłatne.  

2. Wysokość opłat za udostępnienie infrastruktury, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się na zasadach rynkowych. 

3. Podmiotom zewnętrznym, które sfinansowały co najmniej 10% inwestycji w infrastrukturę badawczą  

w części gospodarczej projektu, przyznaje się preferencyjny dostęp do infrastruktury zgodnie z umową zawartą  

z Udostępniającym. 

4. Wykaz dostępnej infrastruktury badawczej, cennik udostępniania infrastruktury badawczej oraz cennik usług rea-

lizowanych z jej wykorzystaniem jest ogólnodostępny.   

5. Zasady ustalania cennika ustala rektor w drodze odrębnego zarządzenia.  

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

cych w Uczelni przepisów w zakresie gospodarki finansowej. 

 


