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ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

 

 

Na podstawie art. 66 w związku z art. 86c, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) 

oraz w wykonaniu uchwały Senatu nr 57/X/2015 z dnia 29 października  

2015 roku, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Wprowadzam „Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie” stanowiący 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                        REKTOR 

 

 

                    Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik 1 

do Zarządzania Nr 28/2015 

z 10 listopada 2015 roku 

 

 

Regulamin 

korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Wychowania Fizycznego  

im. Bronisława Czecha w Krakowie  

 

Zgodnie z art. 86c. ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. ), niniejszy Regulamin określa zasady korzystania  

z infrastruktury badawczej, określa w szczególności prawa i obowiązki Uczelni oraz jej 

pracowników, doktorantów i studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej do 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zasady korzystania  

i sposób ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej przez inne podmioty 

 

 

§ 1 

Definicje 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin; 

2. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,  

3. Jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Uczelni w rozumieniu Statutu  

tj. Wydział (podstawowa jednostka organizacyjna), instytut, katedra, centrum, studium, 

zakład, etc.  

4. Pracownik – osoba, zatrudniona w AWF na podstawie umowy o pracę lub mianowania; 

5. Student – osoba kształcąca się na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego 

lub drugiego stopnia w AWF, jak również w rozumieniu niniejszego Regulaminu, osoba 

która kształci się na studiach podyplomowych, 

6. Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich w AWF oraz osoba, względem której 

otwarto przewód doktorski na AWF na podstawie umowy, 

7. Współpracownik AWF – osoba fizyczna, lub prawna, która jest uprawniona do 

korzystania z infrastruktury badawczej AWF w celach realizacji zadań powierzonych jej 

przez AWF, w szczególności pracownicy realizujący zadania poza zakresem obowiązków 

pracowniczych, osoby realizujące zadania dla AWF na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 

8. Podmioty trzecie – pozostałe podmioty korzystające z infrastruktury badawczej AWF na 

podstawie umów, na zasadach komercyjnych,  

9. Infrastruktura badawcza – aparatura naukowo-badawcza, specjalistyczne archiwa, 

biblioteki lub zbiory, a także infrastruktura informatyczna, programy komputerowe, 

infrastruktura łączności oraz wszelkie inne zasoby, narzędzia, aparatura i przedmioty 

wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych; 
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10. Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej – odpłatne korzystanie 

z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych 

przez podmioty trzecie na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

11. Obowiązki wynikające ze stosunku pracy – zadania wynikające z: umowy z pracownikiem 

o ich wykonanie, regulaminu pracy, zakresu przypisanych czynności lub z polecenia 

przełożonego, mieszczącego się w obowiązkach pracowniczych. 

 

§ 2 

Zakres podmiotowy Regulaminu 

 

Postanowienia regulaminu stosuje się do pracowników, doktorantów, studentów, 

współpracowników AWF oraz podmiotów trzecich korzystających z infrastruktury 

badawczej AWF do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

§ 3 

Zakres przedmiotowy Regulaminu 

 

Regulamin określa: 

1. prawa i obowiązki AWF oraz jej pracowników, doktorantów, studentów 

i współpracowników AWF w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy 

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, 

2. zasady korzystania i ustalania wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury 

badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez 

podmioty trzecie. 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki AWF dotyczące Infrastruktury naukowo-badawczej  

 

1. Infrastruktura badawcza na AWF przypisana jest do właściwej jednostki 

organizacyjnej. 

2. Nadzór nad wykorzystywaniem infrastruktury badawczej lub jej części sprawuje 

kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1. 

3. AWF udostępnia nieodpłatnie w miarę technicznych możliwości (uwzględniając 

dostępność oraz sprawność poszczególnych elementów) [Dusia1]Infrastrukturę 

badawczą pracownikom, doktorantom, studentom, współpracownikom AWF do 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych związanych  

z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub w związku z realizacją procesu 

dydaktycznego. 

4. W razie konfliktu przy wykorzystywaniu infrastruktury badawczej, kierownik 

jednostki organizacyjnej w pierwszej kolejności uwzględnia konieczność 

zapewnienia pracownikom, studentom i doktorantom odpowiednich warunków do 

pracy dydaktycznej oraz warunków kształcenia, w kolejnym zaś względzie bierze 
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pod uwagę doniosłość prowadzonych badań przez te osoby, jak również przez 

współpracowników AWF dla rozwoju i interesu AWF. 

5. AWF dąży do jak najefektywniejszego wykorzystania infrastruktury badawczej,  

w tym do celów komercyjnych. 

6. Wykorzystywanie infrastruktury do celów komercyjnych nie może jednak 

prowadzić do uniemożliwienia lub znacznego utrudnienia wykorzystywania 

infrastruktury naukowej pracownikom do celów dydaktycznych oraz do 

kształcenia studentów i doktorantów. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki pracowników, doktorantów, współpracowników oraz 

podmiotów trzecich w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej 

 

1. Każdy pracownik, student, doktorant, współpracownik AWF lub podmiot trzeci 

korzystający z infrastruktury naukowo-badawczej AWF ma obowiązek 

obchodzenia się z wszystkimi elementami infrastruktury badawczej zgodnie z ich 

przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad racjonalnego gospodarowania, 

obowiązujących norm technicznych i eksploatacyjnych, stosowania się do zaleceń 

producentów i sprzedawców, stosownych instrukcji. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 odpowiedzialnej są osobiście za stan 

infrastruktury naukowo-badawczej podczas jej użytkowania od chwili wydania do 

momentu faktycznego zwrotu, wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie winny 

zgłaszać niezwłocznie. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 mają obowiązek sprawdzić stan wydawanej im 

Infrastruktury naukowo-badawczej w chwili jej wydania lub dopuszczenia do jej 

użytkowania, wszelkie uszkodzenia stwierdzone w chwili wydania winny być 

zgłoszone osobie wydającej i uwzględnione w protokole (chyba że są to 

uszkodzenia drobne, wynikające z normalnego zużycia). Brak zgłoszenia 

uszkodzenia we właściwym czasie skutkuje przyjęciem domniemania, iż nie 

istniało ono w chwili wydania. 

4. W przypadku gdy urządzenia infrastruktury naukowo-badawczej wymagają 

szczególnego przechowywania, konserwowania i zabezpieczania przed 

zniszczeniem, na czas używania, obowiązki te obciążają korzystającego. 

Zobowiązany jest on również do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony przed 

zaginięciem oraz kradzieżą. Każdy przypadek uszkodzenia, zniknięcia, kradzieży 

należy natychmiast zgłosić do [Karolinka2]kierownika jednostki organizacyjnej, do 

której przypisany jest dany element infrastruktury. 

5. Każdy pracownik, student, doktorant, współpracownik AWF lub podmiot trzeci 

korzystający z infrastruktury badawczej AWF ponosi odpowiedzialność za 

ewentualne szkody, kradzież, zaginięcie, chyba że do zdarzenia doszło by również 

gdyby infrastruktura badawcza nie została mu udostępniona. 
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6. Przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury badawczej należy 

bezwzględnie zapoznać się i przestrzegać regulaminu laboratorium, hali lub innego 

pomieszczenia, w którym umiejscowiona jest wykorzystywana infrastruktura 

badawcza, o ile takowy istnieje. 

 

§ 6 

Zasady korzystania z infrastruktury badawczej w celach komercyjnych  

 

1. Infrastrukturę badawczą AWF może wykorzystywać do celów komercyjnych,  

w szczególności w przypadku badań naukowych lub prac rozwojowych 

o szczególnym znaczeniu dla nauki. 

2. Postanowienie ust. 1 Regulaminu nie ma zastosowania do infrastruktury badawczej 

nabytej na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, z której wynika zakaz jej komercyjnego 

wykorzystania. 

3. Każdorazowo warunki komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej 

określa umowa z podmiotem zewnętrznym zawarta w formie pisemnej. 

4. Zgodę na wykorzystanie infrastruktury badawczej do celów komercyjnych wydaje 

Prorektor ds. Nauki lub Prorektor ds. Studenckich. 

 

§ 7 

Opłaty za Komercyjne korzystanie z Infrastruktury badawczej 

 

1. Opłaty za komercyjne wykorzystywanie infrastruktury badawczej winny 

uwzględniać ceny rynkowe dla tego rodzaju usług. 

2. Pracownicy, studenci oraz doktoranci korzystają z infrastruktury naukowo – 

badawczej nieodpłatnie.  

3. Współpracownicy AWF korzystają z infrastruktury naukowo – badawczej AWF 

nieodpłatnie, o ile jest to konieczne dla realizacji umowy łączącej ich z AWF lub 

uzyskają zgodę Rektora, Prorektor ds. Nauki lub Prorektor ds. Studenckich. 

4. Pozostałe podmioty korzystają z infrastruktury naukowo-badawczej odpłatnie. 

Podstawą do ustalenia wysokości opłat jest kalkulacja kosztów powiększona  

o koszty pośrednie ustalone zgodnie z obowiązującą na AWF polityką 

rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Rektora nr 37/2013 r. z dnia  

16 grudnia 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie.[Karolinka3] Ostateczna wysokość opłat za komercyjne 

korzystanie  

z infrastruktury badawczej jest zatwierdzana przez Kwestora.  
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§ 8 

Postanowienia końcowe i przejściowe 

 

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy właściwych ustaw i rozporządzeń.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.[Karolinka4] 
 

 

 

 

                        REKTOR 

 

 

                    Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
 


