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REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ 

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

Na postawie art. 152 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia  

20 lipca 2018 r. [Dz. U. 2018 poz. 1668] Senat Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia określa zasady 

korzystania z infrastruktury badawczej WSIiZ, a w szczególności: 

• prawa i obowiązki Uczelni, pracowników i studentów w zakresie korzystania  

z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu działalności naukowo - badawczej,  

• zasady korzystania i ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej  

do prowadzenia działalności naukowo - badawczej przez podmioty zewnętrzne.  

 

§1 

Infrastruktura badawcza – wszystkie elementy mogące służyć wykonywaniu badań, które  

są w posiadaniu Uczelni i ujęte zostały w ewidencji środków trwałych. Oprócz aparatury 

badawczej należy brać pod uwagę również pomieszczenia, do których aparatura ta została 

przypisana. Ponadto zasoby informatyczne, specjalistyczne zbiory biblioteczne oraz posiadane 

bazy danych; 

Pracownik – pracownik badawczo – dydaktyczny, zatrudniony w Uczelni na podstawie umowy 

o pracę; 

Student – osoba posiadająca status studenta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 

ucząca się na studiach I lub drugiego stopnia.  

§2 

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni mają osoby wymienione 

w §1, które prowadzą aktualnie badania naukowe, prace rozwojowe, prace koncepcyjne, 

badania realizowane w ramach modułów związanych z przygotowaniem prac dyplomowych.  
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2. Ponadto prawo do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni przysługuje: 

a) studentom zrzeszonym w ramach kół naukowych i ich opiekunom merytorycznym,  

b) osobom zatrudnionym w Uczelni na podstawie umów cywilno – prawnych, którym 

dostęp infrastruktury jest niezbędny do wsparcia procesu przygotowania części 

badawczej przez autorów prowadzonych przez nich prac dyplomowych,  

c) słuchaczom studiów podyplomowych oraz uczestnikom innych form kształcenia, 

którym infrastruktura jest niezbędna do nabycia wszystkich efektów uczenia się 

przewidzianych w programach kształcenia.  

3. Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury badawczej 

jednostkom naukowym oraz innym podmiotom zewnętrznym prowadzącym niekomercyjne 

prace badawcze, rozwojowe lub eksperymentalne. Podstawą do użyczenia infrastruktury jest 

zawarta umowa o współpracę/ porozumienie, które wzajemne świadczenia reguluje.  

4. Osoba lub grupa osób zainteresowana bezpłatnym użytkowaniem infrastruktury badawczej 

powinna wysłać wiadomość mailową na adres: nauka@wsiiz.pl, w celu uzyskania zgody 

Kanclerza Uczelni. W mailu powinny zostać zawarte następujące informacje:  

a) imię i nazwisko osoby wnioskującej o bezpłatne skorzystanie z infrastruktury 

badawczej,  

b) imiona i nazwisko osób zaangażowanych w przedmiotowe działania [jeżeli dotyczy],  

c) temat i cel prowadzonych badań wraz z czasem ich realizacji,  

d) zakres i rodzaj potrzebnej infrastruktury. 

§3 

1. W Uczelni dopuszcza się możliwość skorzystania z infrastruktury badawczej przez osoby inne, 

niż te wymienione w §1 oraz §2 ust. 2, na zasadach ustalonych z Kanclerzem Uczelni.  

2. W tym wypadku Uczelnia i użytkownik infrastruktury badawczej zawierają umowę zawierającą 

następujące dane:  

a) strony umowy, 

b) okres obowiązywania umowy, 

c) prawa i obowiązki stron, 

d) imiona i nazwisko osób lub dane przedsiębiorcy zaangażowanych w przedmiotowe 

działania [jeżeli dotyczy],  

e) temat i cel prowadzonych badań wraz z czasem ich realizacji,  

f) zakres i rodzaj potrzebnej infrastruktury, 
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g) odpłatność za użytkowanie infrastruktury badawczej, uwzględniającą obowiązujące 

stawki rynkowe oraz wszelkie koszty eksploatacyjne i zużycie materiałów.  

3. Dopuszcza się możliwość ustalenia indywidualnych, preferencyjnych cen.  

§4 

1. Osoby/ podmioty korzystające z infrastruktury badawczej Uczelni są zobowiązani do: 

a) stosowania się do obowiązujących przepisów wewnętrznych Uczelni oraz powszechnie 

znanych przepisów BHP i PPOŻ,  

b) wykorzystania infrastruktury badawczej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz  

z uwzględnieniem wszystkich norm koniecznych do prawidłowego jej działania,  

c) prowadzenia badań w sposób niezakłócający spokój osobom trzecim, w tym przede 

wszystkim umożliwiający normalne i planowe prowadzenie zajęć dydaktycznych,  

d) natychmiastowego zgłaszania wszystkich wad i uszkodzeń infrastruktury badawczej, 

e) zabezpieczenia przed dostępem do infrastruktury badawczej osób nieupoważnionych,  

f) informowaniu o wykorzystaniu infrastruktury badawczej Uczelni w materiałach, które 

powstały w oparciu o wyniki prowadzonych badań.  

2. Zabrania się udostępniania infrastruktury badawczej osobom trzecim, które nie są stronami 

zawartej umowy.  

3. Dopuszcza się możliwość wykorzystania infrastruktury badawczej Uczelni, poza jej siedzibą. 

Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury badawczej spoczywa wtedy na podmiocie 

korzystającym.  

§5 

1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialność za poprawność wyników prowadzonych badań oraz 

ewentualne szkody powstałe w wyniku wykorzystania infrastruktury badawczej.  

§6 

1. Regulamin wchodzi w życiem z dniem 1 października 2019 r.  

2. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Kanclerz.   

 

 


