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REGULAMIN KORZYSTANIA I UDOSTEPNIANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ 

WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK PEDAGOGICZNYCH 

§1 

Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 152 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo szkolnictwie 

wyższym i nauce  (DZ. U. Nr 2018 poz.1668 ) określa warunki oraz zasady korzystania i udostępniania 

infrastruktury badawczej w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, w szczególności: 

1. Prawa i obowiązki Uczelni oraz jej pracowników, doktorantów  studentów w zakresie korzystania  

z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej. 

2. Zasady korzystania i ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia 

działalności naukowej przez podmiot inne niż wskazane w pkt.1. 

§2 

Ogólne zasady korzystania z infrastruktury badawczej: 

1. Korzystanie z infrastruktury badawczej lub jej udostępnianie odbywa się w zgodzie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w ustawach lub rozporządzeniach z jednoczesnym 

poszanowaniem właściwych przepisów prawa unijnego, jak również norm i reguł, 

charakterystycznych dla obszaru i dziedziny nauki w której prowadzone są badania lub prace 

rozwojowe oraz wewnętrznymi aktami prawnymi Uczelni. 

2. Infrastruktura badawcza finansowana lub współfinansowana ze środków zewnętrznych udostępniana 

jest na zasadach określonych w projekcie finansowania. 

3. Infrastruktura badawcza może być odpłatnie udostępniana w celu prowadzenia badań naukowych 

lub prac rozwojowych, jeśli nie koliduje to z realizacją zadań ustawowych lub statutowych Uczelni, 

w szczególności w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej lub innych przyjętych zobowiązań , 

z zastrzeżeniem ust.2. 

§3 

1. Infrastruktura badawcza wraz z dokumentacją jej dotyczącą powinna być zabezpieczona w sposób 

uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym. 

2. Obowiązkiem Uczelni jest zabezpieczenie infrastruktury badawczej przed kradzieżą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. 

3. Uczelnia nie udostępnia infrastruktury badawczej, jeżeli czynności lub cel albo sposób badań 

naukowych lub prac rozwojowych są niezgodne z prawem lub naruszają dobre imię Uczelni. 

§4 

1. Uczelnia dbając o ochronę  interesów Uczelni może nie dopuścić do wykonywania badań naukowych 

lub prac rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej. 
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§5 

Zasady korzystania z infrastruktury badawczej przez pracowników, studentów, doktorantów Uczelni: 

1. Infrastruktura badawcza będąca w dyspozycji Uczelni może być wykorzystywana przez jej 

pracowników, doktorantów i studentów w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych. 

2. Infrastruktura badawcza będąca w dyspozycji Uczelni może być wykorzystywana przez 

pracowników, doktorantów lub studentów innej jednostki organizacyjnej w celu prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych. 

3. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez pracowników, doktorantów lub studentów z innej 

jednostki organizacyjnej następuje za zgodą Rektora na wcześniej złożony do niego  wniosek. 

4. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez pracowników, doktorantów lub studentów z innej 

jednostki organizacyjnej wymaga ewentualnego rozliczenia pomiędzy jednostkami. 

§6 

1. Korzystanie z infrastruktury badawczej w ramach bieżącej działalności badawczej między 

jednostkami we wspólnie realizowanych projektach  badawczych lub rozwojowych może mieć 

charakter odpłatny lub nieodpłatny. Charakter korzystania oraz zasady rozliczeń określa Rektor 

przed wydaniem pozwolenia na korzystanie, i podpisaniu stosownej umowy na realizację prac 

badawczo- rozwojowych. 

2. Pierwszeństwo w dostępnie do korzystania z infrastruktury badawczej zapewnia się pracownikom 

zatrudnionym, doktorantom lub studentom Uczelni. 

§7 

1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii infrastruktury 

badawczej, w tym awarii oprogramowania i zasilania, za które nie ponosi winy. 

2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pliki lub inne materiały powstałe  podczas 

korzystania z infrastruktury badawczej lub jej udostępnienia, szczególnie w przypadku ich utraty, 

ujawnienia lub zapoznania się z nimi osób trzecich. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego 

prawa. 


