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]ROZDZIAN,I

PosrANow tNrA ocol,NE

sl
l. Regulamin korzystania z inliastruktury badawczej Krakowskiej WyZszej Szkoly Promocji

Zdrowia w Krakowie, zwany dalej regulaminem, okreSla:

I ) prawa i obowipki Uczelni oraz jej pracownik6w. doktorant6w i student6w w zakresie
korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badari naukowych lub prac
rozwojowych,

2) zasady korzystania i spos6b uslalania oplal za korzystanie z infrastruktury badawczej do
prowadzenia dzialalnoSci naukowej przez inne podmioty.

2. W regulaminie zostaly uz)4e nastgpujqce okre:ilenia:

I ) infiastruktura badawsza Krakowskiej Wyzszej Szkoly Promocji Zdrowia w Krakowie
-wszystkie elementy sluZ4ce wykonywaniu prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych
lub rozwojowych. bgd4ce mieniem Uczelni, zakwalilikowanym i ujgtym w ewidencji Uczclni

.jako Srodki trwale, w tym aparatura naukowa i badawcza wraz z pomieszczeniami lub
zespolami pomieszczeri do kt6rych jest ona przypisana, a takZe obiekty budowlane slu24ce
wykonywaniu prac badawczych, eksperymentalnych. naukowych lub rozwojowych,

2) Uczelnia - Krakowska WyZsza Szkola Promocji Zdrowia w Krakowie,

3 ) pracownik - osoba wykonujqca zadania w lJczelni, w ramach stosunku pracy,

4) wsp6lpracownik - osoba nie zwi4zana stosunkiem pracy z Uczelni4, a bior4ca udzial
w realizacji zadafi na jej rzecz, w szczeg6lnoSci na podstawie umowy zlecenia, o dzielo lub
innej,

5) opiekun infrastruktury - pracownik lJczelni, kt6remu Kanclerz powierzyl mienie oraz
prowadzenie wlaSciwej dokumentacii tego mienia na zasadach obowiqzujqcych w lJczelni.
odpowiedzialny materialnie za powierzone micnie oraz za prawidlowe funkc.ionowanie
i uZ1'tkowanie skladnik6w mienia stanowi4cych czgSci skladowe infrastruktury badawcze.i,

6) uzltkownik infiastruktury - osoba korzystaj4ca z inliastruktury badawczej.

ROZ-DZTAI,II

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE I ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRTJKTURY

$2

l. Za korzystanie z infiastruktury badawczej, zgodnie z. regulaminem, odpowiada Dziekan. a takZe

pracownicy i studenci Uczelni, kt6rzy j4 wykorzystuj4 do cel6w prowadzenia prac badawczych,
eksperymentalnych. naukowych lub rozwojowych.

2. Do obowi4zk6w Dziekana w zakresic zarz4dzan\a inf'rastruktur4 badawcz4 nalezy w
szcze96lno:ici:
l) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem infiastruktury badawczej zgodnie

z 1ej przeznaczeniem-
2) racjonalne wykorzystywanie i zarz.qdzanie kosztami pracy infrastruktury badawczej.
3) wyznaczenie opiekun6w infrastruktury badawczej.
4) analiza ewidencji wykorzystania inliastruktury badawczei.
5) rozpatrywanie zapytafr of'ertowych o udostgpnicnie inliastruktury badawczej.

3. Opiekun infrastruktury jest odpowiedzialny za sprawne dzialanie i wykorzystanie powicrzonych
skladnik6w inlrastruktury badawcze.i. Obowi4zkiem opiekuna infiastruktury jest w szczeg6lnoSci:
l) wsp6lpraca z Dziekanem w zakresie ef'ektywnego wykorzystania powierzonych skladnik6w

inliastrukturl badara czej.
2) prowadzenie ewidencii wykorzystania powierzonych skladnikciw infrastruktury badawcze.j.



3) instruowanie uzltkownik6w w zakresie obslugi powierzonych skladnik6w infiastruktury
badawczej.

4. UZytkownicy inliastruktury badawczej zobowitpani s4 do:
I ) dbania o udostgpnion4 infiastrukturg badawczq,
2) zapoznania sig z instrukcj4 uZytkowania tei infiastruklury i do bezwzglgdnego przestrzcgania

przepis6w BHP i ppoz. zgodnie z wlaSciwymi regulacjami i instrukcjami obowi4zujEcymi w
tym zakresie.

3) stosowania sig do obowiqzuj4cych regulamintiw dostgpowych, jezeli takie istniejq oraz
do zaleceri administrator6w poszczeg6lnych zasob(rw i urz4dzen infrastruktury badawczej,

4) korzystania z infrastruktury badawczej w spos6b niezakl6caj4cy prowadzenia zajgi
dydaktycznych.

5) z,glasz.ania Dziekanowi wszelkich zauwaZonych wad i uszkodzefr inlrastruktury badawczej,
6) nalezytego zabezpieczenia przed niepowolanym dostgpem swojego konta i innych danych

sluZqcych do autoryzacji dostgpu do infiastruktury badawczcj.
7) zalqczenia infbrmacji o wykorzystaniu infiastruktury badawczej Uczelni w publikacjach,

kt6re powstaly w oparciu o wyniki uzyskane przy u2yciu tej intiastruktury.

s3

1. Dla kaZdego skladnika infrastruktury badawczej prowadzona jest ewidencja wykorzystania tej
inliaslruktury przez opiekuna inf-rastruktury, do cel6w wlasnyoh, wewn4trz Uczelni, .lak i dla
cel6w udostgpnienia na zewn4trz, zgodnie z wzorem okre3lonym w zai4czniku nr I i zal4czniku nr
2 do regulaminu. Ewidencja jest wypelniana przez uZylkownika infrastruktury przy kaZdorazowym
u2yciu skladnika infrastruktury badawczej. tswidencji nie prowadzi sig dla komputer6w osobistych
nie stanowi4cych elementu stanowiska badawczego.

2. W przypadku infiastruktury badawczej zakupionej w ramach projekt6w zewngtrznych oraz
inlrastruktury badawczej *' laboratoriach akredytowanych obowi4zuj4 zasady jej uzytkowania
wynikaj4ce ze szczeg6lnych uregulowari dotycz4cych tychze projektfiw b4d2 laboratori6w.

3. W celu zapewnienia zgodno5ci z wymogami prawnymi i faktycznymi um6w o dofinansowanie do

korzystania z infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projekt6w zewngtrznych, wymagana
jest zgoda Kanclerza.

4. Wykorzystanie inliastruktury badawczej musi byd zawsze zgodne z warunkami zawartej umowy
lub wniosku o dotinansouanie.

5. Korzystanie z ju2 posiadanej prr.ez. Uczelnig infiastruktury badawczej do realizacji projekkiw
finansowanych z krajowych b4d2 migdzynarodowych program6w badawczych, podlega
fbrmalnym wymogom tychze program6w. W przypadku kolizji wymog6w programowych z
niniejszym regulaminem. pierwszeistwo maj4 zasady programow.

s4
l. Prawo do bezplatnego korzystanie z infiastruktury badauczej maj4:

l) pracownicy Uczelni przy prowadzeniu badah naukowych lub prac rozwojowych na rzecz.

lJczelni.
2) studenci wykonuj4cy badania do prac dyplomowych,
3) studenci zorganizowani w Kolach Naukowych prowadz4cych badania naukowe i rozwojowe.
4) wsp6lpracownicy. jezeli bior4 udzial w realizacji z-adan na rzecz Uczelni na podstawie umowy

zlccenia. o dzielo lub innej.
2. Udostgpnienie infrastruktury badawczcj u2ytkownikom okreSlonym w ust. I nastqpuje po

uprzednim zgloszeniu Dziekanowi lub opiekunowi infiastruktury tematu, celu badari oraz czasu,

zakresu i rodzaju wykorzystywanej infrastruktury.
3. Zabrania sig pracownikom i studentom Uczelni udostgpniania inlrastruktury badawczej

podmiotom zewngtrznym bez z.gody Uczelni.



4. W przypadku zgloszenia przez kilka os6b zapotrzebowania dostgpu do tej samej infrastruktury
badawczej o kolejno6ci dostgpu do infrastruktury decyduje opiekun infrastruktury.

3.

A

l.
$s

Udostgpnienie infrastruktury badawczej na zasadzie odplatnej mo2e nastqpii po zlozeniu przez
podmiot zewnQffzny zapytania ofertowego do dziekana. Dziekan przekazuje opinig dotycz4c4
zapytania ofertowego Kanclerzowi. Udostgpnienie intiastruktury badawczej nastgpuje po
uzyskaniu zgody Kanclerza.
W przypadku udostgpnienia infrastruktury badawczej wymagane jest zawarcie umowy reguluj4cej
wynagrodzenie Uczelni za udostgpnienie tej infrastruktury. zakres odpowiedzialnoSci podmiotu za

wypoZyczon4/udostgpnion4 infrastrukturg badawczq, w tym obowi4zek jej ubezpieczenia.
Korzystanie z infrastruktury badawczej do Swiadczenia uslug naukowo-badawczych moZe

sig r6wnie2 odbywai w sl.tuacj i, gdy Uczelnia jest podmiotem Swiadcz4cym te uslugi naukowo-
badawcze na podstawie zawartei z podmiotem zewngtrznym umowy lub zlecenia wykonania uslugi
naukowo-badawczej na rzecz podmiotu zewngtrznego.
Umowa, o kt6rej mowa w ust. 3, powinna zawierat zastrzelenie o mo2liwo6ci jej wypowiedzenia
przez Uczr-lnig ze skutkiem natychmiastowym w razie nieprzestrzegania ustalonych warunk6w
uZltkowania inliastruktury badawczej.

ROZDZIAL III

PRZEPISY KONCOWE

l.
$6

Nadz6r nad stosowaniem i przestrzeganiem regulaminu korzystania z ini'rastruktury badawczej
Uczelni powierza sig Kanclerzowi.
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem uchwalenia i zostaje podany do wiadomoSci na stronie
intemetowei Uczelni.
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ZalEcznik nr 2 do Regulaminu korzystania
z infrastruktury badawczej KWSPZ

Cednostka organ izacyj na)

EWIDENCJA WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ
Zestawienie zbiorcze za rok..,,.....

(nazwa) (tvp) (nr inwentarzowy)

Lp. Pozycja
Liczba godzin/warto56

brutto w PLN

z J

l. Liczba godzin pracy aparatury na potrzeby wlasne - rocznie

2.
Liczba godzin udostEpnienia aparatury na potrzeby realizacjl
um6w konsorcj alnych - rocznie

3.
Liczba godzin udostgpnienia aparatury dla cel6w komercyjnych
rocznie

4. Calkowita liczba godzin wykorzystania aparatury - rocznie

5.
Sumarycma kwota um6w brutto na udostgpnienia aparatury dla
cel6w komercyjnych - rocznie

6.
Deklaracja udostgpnienia aparatury do wykorzystania w roku
kolejnym

TAK/NIE

(podpis opiekuna infrastruktury)

(podpis Dziekana)

QSSlUstt
Wf, dr hab. in2, Tadeusz Tuszyhski


