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Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej  

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

określa w szczególności:  

1) prawa i obowiązki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz jej pracowników, 

studentów  oraz innych osób pobierających naukę w Uczelni 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 podmioty inne niż 

wskazane w pkt 1. 

 

  

§ 2.  

Objaśnienie określeń użytych w regulaminie 

 

Użyte w regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej Wyższej Szkoły Policji 

w Szczytnie zwanym, dalej „regulaminem”  określenia oznaczają:  

 

1) Uczelnia – Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie; 

2) pracownik  osobę pozostającą w stosunku pracy lub służby z Uczelnią; 

3) student  osobę kształcącą się na studiach wyższych;    

4) inna osoba   osobę pobierającą naukę w Uczelni na kursach i szkoleniach oraz 

osobę, której czynności w przewodzie doktorskim przeprowadzane są na wydziale w 

Uczelni; 

5) badania naukowe – badania, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki;  

6) prace rozwojowe –  prace, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki; 

7) infrastruktura badawcza – wszystkie elementy przeznaczone do wykonywania badań 

i prac rozwojowych będące mieniem Uczelni, zakwalifikowane i ujęte w ewidencji 

jako środki trwałe, w tym aparatura naukowo-badawcza wraz z pomieszczeniami, do 

których jest ona przypisana oraz obiekty budowlane służące wykonywaniu badań i 

prac rozwojowych; 

8) użytkownicy – osoby i podmioty korzystające z infrastruktury badawczej;  

9) aparatura naukowo-badawcza – aparatura spełniającą kryteria środka trwałego lub 

wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł, niezbędna do 

bezpośredniego wykorzystania i realizacji prowadzonych badań naukowych i prac 

rozwojowych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych; 

10)  opiekun aparatury – wyznaczona osoba odpowiedzialna za aparaturę naukowo-

badawczą Uczelni. 

 

 

§ 3. 
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Zakres podmiotowy 

Postanowienia regulaminu stosuje się do:  

1) pracowników korzystających - z infrastruktury badawczej, niezależnie od podstawy 

nawiązania stosunku pracy, służby w ramach prowadzonych badań naukowych i prac 

rozwojowych;  

2) studentów i innych osób pobierających naukę w Uczelni, korzystających  

z infrastruktury badawczej Uczelni przy prowadzeniu badań naukowych i prac 

rozwojowych;  

3) osób prowadzących na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych zawartych  

z Uczelnią badania naukowe, prace rozwojowe przy wykorzystaniu infrastruktury 

badawczej;  

4) podmiotów zewnętrznych, które na podstawie odrębnej umowy, zawartej z Uczelnią 

korzystają z infrastruktury badawczej Uczelni do prowadzenia badań naukowych i 

prac rozwojowych.  

 

§ 4. 

Zakres przedmiotowy 

 Postanowienia regulaminu  stosuje się do: 

1) infrastruktury badawczej; 

2) aparatury naukowo-badawczej. 

 

§ 5.  

Sposób wykorzystania infrastruktury badawczej 

1. Infrastruktura badawcza oraz aparatura naukowo-badawcza Uczelni może być 

wykorzystywana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie  

z odpowiednimi wytycznymi określonymi w umowie o realizację danego projektu, 

programu lub innych dokumentach, z których wynika określony sposób korzystania  

z danego elementu infrastruktury badawczej. 

2. Decyzja o wykorzystywaniu w celach komercyjnych infrastruktury badawczej Uczelni, 

sfinansowanej ze źródeł zewnętrznych odbywa się z poszanowaniem regulacji 

dotyczących zasad uzyskania dofinansowania.  

 

 

ROZDZIAŁ 2 

 

Obowiązki Uczelni i użytkowników w zakresie gospodarowania infrastrukturą 

badawczą 

§ 6.  

 

Do obowiązków Uczelni należy w szczególności:  

1) zabezpieczenie infrastruktury badawczej Uczelni, jak również dokumentacji dotyczącej 

jej zakupu w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym;  

2) przyjęcie elementów składających się na infrastrukturę badawczą Uczelni na stan 

środków trwałych i ich ewidencjonowanie  zgodnie z odpowiednimi przepisami;  

3) przygotowanie pomieszczeń do instalacji aparatury; 

4) wyznaczenie opiekuna aparatury prowadzącego dziennik czasu pracy aparatury; 

5) serwisowanie aparatury. 

 

  § 7.  
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Użytkownicy infrastruktury badawczej Uczelni zobowiązani są do:  

1) korzystania z infrastruktury badawczej zgodnie z jej przeznaczeniem, w celu 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; 

2) zachowania wymaganej ostrożności i dbałości przy korzystaniu z infrastruktury 

badawczej; 

3) informowania opiekuna aparatury o wszelkich utrudnieniach, które pojawią się  

w trakcie korzystania z aparatury-badawczej. 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

Tryb i procedura udostępniania infrastruktury badawczej Uczelni oraz opłaty za 

korzystanie z infrastruktury badawczej  

§ 8.  
 

1. Infrastruktura badawcza Uczelni może zostać odpłatnie udostępniona do wykorzystania  

w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jeśli nie koliduje  

to z realizacją zadań statutowych Uczelni. 

2. Odpłatne udostępnienie infrastruktury badawczej Uczelni odbywa się na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Komendantem-Rektorem i zainteresowanym. 

3. Każdorazowe wydanie i przyjęcie elementów infrastruktury w celu odpłatnego 

udostępnienia winno być udokumentowane protokołem zdawczo-odbiorczym. 

4. Studenci  i inne osoby pobierające naukę w Uczelni mają prawo do nieodpłatnego 

korzystania z aparatury naukowo-badawczej pod nadzorem opiekuna lub innej 

upoważnionej osoby w związku z prowadzonymi badaniami i pracami rozwojowymi 

Uczelni. 

5. Pracownicy Uczelni mają prawo do nieodpłatnego korzystania z aparatury naukowo-

badawczej w związku wykonywaniem zadań wynikających z ich zakresu obowiązków 

służbowych, pracowniczych na rzecz prowadzonych badań naukowych i prac 

rozwojowych. 

6. Udostępnienie infrastruktury badawczej osobom innym niż wskazane w ust. 4-5 oraz 

podmiotom zewnętrznym następuje na ich pisemny wniosek zgłoszony Komendantowi- 

-Rektorowi. 

7. Osobom i podmiotom, o których mowa w ust. 6, można udostępnić infrastrukturę 

badawczą Uczelni w celu, o którym mowa u ust. 1, o charakterze komercyjnym lub innym 

niż komercyjny według zasad i stawek obowiązujących w Uczelni w zakresie 

udostępniania terenów, obiektów oraz infrastruktury badawczej. 

 
 


