
Załącznik do Uchwały Nr 89/2015 Senatu UKSW  

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ 

UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 

 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej „Regulaminem”, określa normy dotyczące 

korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, w tym: 

1) prawa i obowiązki uczelni oraz jej pracowników, doktorantów lub studentów w zakresie 

korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych; 

2) zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez inne podmioty niż 

wymienione w pkt. 1. 

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) infrastruktura badawcza uczelni – obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są 

wykorzystywane przez środowisko naukowe uczelni do prowadzenia badań naukowych 

w swoich dziedzinach, obejmujące wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, 

zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje 

naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką 

jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub 

wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędnym do prowadzenia badań 

naukowych, w zakresie jakim uczelnia jest ich dysponentem; 

2) badania naukowe: 

a) badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie 

komercyjne, 

b)  badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 

zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, 

c)  badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 

wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; 

badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, 

budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym 



istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, 

a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do 

uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; 

3) prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 

aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności 

gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i 

projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z 

wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do 

produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych 

operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: 

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie 

i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu 

stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym 

celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których 

ostateczny kształt nie został określony, 

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do 

celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi 

produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja 

wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; 

4) realizacja projektu – wykonywanie zadań w ramach projektu na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy uczelnią a jej pracownikiem, doktorantem lub studentem albo 

pomiędzy uczelnią, a innym podmiotem zewnętrznym; 

5) jednostka organizacyjna – wydział lub inna jednostka organizacyjna wskazana w 

Statucie; 

6) uczelnia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

§ 3 

1. Infrastruktura badawcza uczelni może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z 

postanowieniami umów, o których mowa w § 2 pkt. 4, postanowieniami zawartymi w 

regulaminach konkursowych programów ogłaszanych przez instytucje zewnętrzne oraz 

zgodnie z celami i na warunkach określonych przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, a także zgodnie z wytycznymi określonymi przez instytucje finansujące 

badania naukowe i prace rozwojowe. 

2. Infrastruktura badawcza uczelni może być wykorzystywana do komercjalizacji wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych powstałych na uczelni na zasadach określonych w 

Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 

własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji oraz do świadczenia usług naukowo-

badawczych przez pracowników uczelni na rzecz podmiotów zewnętrznych wyłącznie w 

formie i w zakresie określonym w umowach zawartych pomiędzy uczelnią a tymi 

podmiotami. 

3. Korzystanie z infrastruktury badawczej uczelni wykraczające poza obowiązki i zadania 

wynikające ze stosunku pracy oraz poza zadania wynikające z realizacji umów zawartych 

przez uczelnię z podmiotami zewnętrznymi, wymaga zgody Rektora. 



4. Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w celu realizacji polityki 

wspierania przedsiębiorczości akademickiej może ustalić preferencyjne zasady korzystania 

z infrastruktury badawczej uczelni przez spółkę celową uczelni i spółki spin-off. 

 

§ 4 

Infrastruktura badawcza uczelni jest przypisana do jednostek organizacyjnych i znajduje się w 

dyspozycji kierowników tych jednostek. 

 

§ 5 

Pierwszeństwo w dostępie do infrastruktury badawczej uczelni mają podmioty realizujące 

badania naukowe z udziałem uczelni, a także podmioty założone przez pracowników uczelni, 

których działalność związana jest z pracą o charakterze badawczym. O pierwszeństwie w 

dostępie do infrastruktury badawczej decyduje Rektor. 

 

 

Prawa i obowiązki uczelni oraz jej pracowników, doktorantów lub studentów  

w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej  

przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych 

 

§ 6 

Uniwersytet ma obowiązek: 

1) udostępniać infrastrukturę badawczą pracownikom, doktorantom i studentom na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

2) udzielać informacji na temat możliwości udostępniania infrastruktury badawczej innym 

podmiotom niż wymienione w pkt. 1. 

 

§ 7 

Uniwersytet ma prawo do: 

1) cofnięcia zgody na udostępnienie infrastruktury badawczej w uzasadnionych 

przypadkach; 

2) zmiany terminu wykorzystania infrastruktury badawczej w uzasadnionych przypadkach; 

3) skrócić czas korzystania z infrastruktury badawczej; 

4) sprawdzać zgodność z rzeczywistością wpisów w karcie badań; 

5) odmówić możliwości dalszego korzystania z infrastruktury badawczej w przypadku 

naruszenia postanowień wynikających z Regulaminu. 

 

§ 8 

Pracownicy uczelni, doktoranci lub studenci zobowiązani są do: 

1) stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu; 



2) informowania osoby odpowiedzialnej za infrastrukturę badawczą o wszelkich 

nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu; 

3) przejść niezbędne szkolenie, jeżeli wymaga tego rodzaj infrastruktury badawczej; 

4) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

5) rejestrować w karcie badań czas korzystania z infrastruktury badawczej oraz ilość i 

rodzaj materiałów wykorzystanych do badań naukowych lub prac rozwojowych w 

przypadkach wskazanych w Regulaminie. 

 

§ 9 

Pracownicy uczelni, doktoranci lub studenci mają prawo do: 

1) występowania z wnioskiem o skorzystanie z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu 

badań naukowych lub prac rozwojowych; 

2) korzystania z infrastruktury badawczej po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kierownika 

jednostki organizacyjnej udostępniającej infrastrukturę badawczą. 

 

 

Obowiązki kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

 

§ 10 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej: 

1) nadzoruje przestrzeganie Regulaminu w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej 

Uniwersytetu; 

2) rejestruje wydatki i wpływy związane z prawidłowym korzystaniem z infrastruktury 

badawczej oraz ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie; 

3) współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za infrastrukturę badawczą uczelni w celu 

jej lepszego wykorzystania; 

4) zatwierdza merytorycznie faktury albo noty księgowe związane z wykorzystaniem 

infrastruktury badawczej uczelni; 

5) sporządza roczne zestawienie  wydatków i przychodów związanych z wykorzystaniem 

infrastruktury badawczej; 

6) pomaga w aktualizowaniu cennika usług i przekazywaniu informacji cenowych osobom 

zainteresowanym. 

2. Kierownik jednostki może wyznaczyć spośród pracowników uczelni osoby 

odpowiedzialne za jej infrastrukturę badawczą wymagającą specjalnego nadzoru. 

3. Organizację pracy w przypadku korzystania z infrastruktury badawczej, określa kierownik 

jednostki lub osoby odpowiedzialne za tę infrastrukturę badawczą. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej lub opiekun laboratorium/pracowni,  od momentu, w 

którym powierzono mu infrastrukturę badawczą uczelni, odpowiedzialny jest osobiście za 

jej stan, należyte przechowywanie, ubezpieczenie, konserwację, zabezpieczenie przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem, zaginięciem lub kradzieżą oraz za używanie zgodne z jego 

przeznaczeniem z uwzględnieniem zasad racjonalnego gospodarowania, obowiązującymi 



normami techniczno-eksploatacyjnymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisami przeciwpożarowymi. 

 

 

Zasady korzystania z infrastruktury badawczej 

do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez osoby spoza uczelni 

 

§ 11 

1. Udostępnienie infrastruktury badawczej uczelni do celów komercyjnych jest możliwe 

przede wszystkim do realizowania prac badawczo-rozwojowych we współpracy z 

przemysłem. 

2. Regulamin nie ma zastosowania do Infrastruktury badawczej nabytej na podstawie umowy 

ze stroną finansująca lub współfinansującą badania naukowe lub prace rozwojowe, z której 

wynika zakaz jej komercyjnego wykorzystania. 

3. Warunki komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej określa każdorazowo 

umowa z Podmiotem trzecim, którą w imieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego zawiera Kierownik jednostki organizacyjnej udostępniającej infrastrukturę 

badawczą do celów komercyjnych. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać: 

1) oznaczenie stron; 

2) rodzaj wykorzystywanej infrastruktury badawczej; 

3) przedmiot badań naukowych lub prac rozwojowych, które mają być realizowane w 

oparciu o infrastrukturę badawczą uczelni oraz źródło ich finansowania; 

4) termin skorzystania z infrastruktury badawczej; 

5) określenie zasad odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Uniwersytetowi, 

określenie kar umownych za uszkodzenia lub zniszczenia, obowiązek zawarcia umowy 

ubezpieczenia za czas wykorzystania infrastruktury badawczej powierzonej umową; 

6) informację czy przy korzystaniu z infrastruktury badawczej będzie potrzebna pomoc 

osób trzecich. 

 

 

Wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej przez osoby spoza uczelni 

 

§ 12 

Opłaty za korzystanie z infrastruktury badawczej uczelni, kalkulację ceny świadczenia usług 

z wykorzystaniem tej infrastruktury badawczej oraz sposób rejestrowania wpłat za wykonane 

usługi, ustala kierownik jednostki organizacyjnej lub upoważniona przez niego osoba w 

porozumieniu z Kwestorem i po akceptacji Kanclerza, na podstawie kalkulacji kosztów 

świadczenia usługi lub wyceny rynkowej usługi zgodnie z aktualną polityką finansową 

uczelni. 

 

Postanowienia końcowe 



 

§ 13 

Środki pozyskane z opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej uczelni będą rozdzielone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego. 

 

§ 14 

Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, odnośnie wykorzystania infrastruktury 

badawczej, odpowiada jednostka organizacyjna, odpowiedzialna za wykorzystanie danej 

infrastruktury badawczej. 


