
Uchwala nr 1703
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 25 marca 2015 r.

wsprawieReg."#:r:,::;f::T';;f*:;:;:r'urybadawczei

Na podstawie art. 86c ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wy2szym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p6in. zm.) Senat

Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co nastgpuje:

{i 1

Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala Regulamin korzystania
z infrastruktury badawczej Uniwersytetu w Biatymstoku, stanowiqcy Zalqcznlk
do niniejszej Uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



Zal4czttik
do Uchwaly nr 1703

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 25 marca 20l5 r.

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu w Bialymstoku

sl
Uiyte w Regulaminie okreSlenia oznaczai4:
1) infrastruktura badawcza - wszystkie elementy sluZ4ce wykonJ'waniu badari, bgd4ce

mieniem Uczelni, zakwalifikowanym i ujgtym w ewidencji Uczelni jako Srodki trwale,

w tym aparatura naukowa i badawcza wnz z pomieszczeniami lub zespolami
pomieszczef, do kt6rych jest ona przypisana, a takze obiekty budowlane slu24ce

wykonywaniu bada/r;
2) jednostka macierzysta - wydzial, jednostka migdzywydzialowa, jednostka

pozawydzialowa, jednostka o96lnouczelniana albo innajednostka organizacyjna;
3) kierownik jednostki - dziekan wydzialu lub kierownik jednostki w przypadku jednostek

migdzywydzialowych, pozawydzialowych, og6lnouczelnianych albo innych jednostek

organizacyjnych;
4) opiekun infrastruktury badawczej - pracownik Uczelni, kt6remu kierownik jednostki

powierzyl mienie oraz prowadzenie wlaSciwej dokumentacji tego mienia na zasadach

obowiqzujqcych w Uczelni, odpowiedzialny materialnie za powierzone mienie oraz za

prawidlowe funkcjonowanie i u2ytkowanie skladnik6w mienia stanowi4cych czgSci

skladowe infiastruktury badawczej ;

5) pracownik - osoba pozostajqca w stosunku pracy z Uniwersytetem;
6) Regulamin - niniejszy Regulamin;
7) Uniwersytet/Uczelnia - Uniwersytet w Bialymstoku.

s2
Postanowienia o96lne

1 . Regulamin okreSla:
a) prawa i obowi4zki Uczelni oraz jej pracownik6w, doktorant6w lub studentow

w zakresie korzystania z infrastruktury badawczei przy prowadzeniu badari

naukowych lub prac rozwojowych,
b) zasady korzystania i wysokoSi oplat za korzystanie z maj4tku i infrastruktury

badawczej do prowadzenia badari naukowych lub prac rozwojowych przez

pracownik6w dla cel6w komercyjnych lub wykraczajqcych poza zakres umowy
wi4Z4cej go z Uniwersl'tetem,

c) zasady korzystania i wysokoSi oplat za korzystanie z infrastruktury badawczej do

prowadzenia badair naukouych lub prac rozwojowych przez podmioty inne niZ

wskazane w pkt a).

2. Infrastruktura badawcza znaj duje sig w dyspozycji kierownik6w jednostek macierzystych

3. Senat Uniwersytetu w Bialymstoku moze w drodze odrgbnej uchwaly ustalii regulamin

korzystania z infrastruktury badawczej zakupionej ze Srodk6w pochodz4cych z rcalizacii
projekt6w i grant6w finansowanych ze Srodk6w innych niZ Uniwersltetu, dostosowuj4c

regulamin odpowiednio do wytycznychizapis6w projektu lub grantu, lub um6w o ich

realizacj g.



s3
Obowi4zki kierownika jednostki w zakresie zarzqdzania infrastruktur4 badawcz4

l. Do zadaf kierownika jednostki w zakresie zarz4dzania infrastruktur4 badavtczE nalezy

w szczeg6lnoSci:
a) prowadzenie gospodarki skladnikami infrastruktury badawczej zgodnie

z obowi4zuj4cymi w Uczelni zasadami,

b) prowadzenie bieZqcej kalkulacji i kontroli irodk6w finansowych, zwi4zanych

z korzystaniem z infrastruktury badawczej.
2. Kierownik .jednostki Wzn^cza opiekun6w infrastruktury badawczej, kt6rym moze

powierzy6 wykonywanie zadai.r w zakesie zarzEdzania infrastruktu14 badawcz4.

$4
Prawa i obowi4zki Uczelni oraz jej pracownik6w' doktorant6w lub student6w

w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badari naukowych
lub prac rozrvojowych

1. Zgody na korzystanie z infrastruktury badawcze.i udziela kierownik danej jednostki

macierzystej lub opiekun infrastruktury badawczej.
2. Pracownicy, doktoranci lub studenci korzystaj4cy z infrastruktury badawczej przy

prowadzeniu badari naukorvych lub prac rozwojowych zobowi4zani s4 odnotowad fakt

korzystania z infrastruktury badawczej w karcie ewidencji wykorzystania infrastruktury
badawczej przypisanej do danei infrastruktury badawczej, stanowi4cej Zal4cznlk do

Regulaminu.
3. Zasady korzystania z infrastrtrktury badawczej przy prowadzeniu badan naukowych lub

prac rozwojowych wykraczaj4cych poza obowi4zki i zadania wynikajqce ze stosunku

pracy, .iak r'6wnie2 statusu doktorant6w lub student6w, okredlane s4 kaZdorazowo

w umowie zawartej zUczelni4.
4. Zasady korzystania z infrastruktury badawczej przez pracownik6w, doktorant6w

i student6w przy prowadzeniu badan nauko\\ych lub prac rozwojowych wsp6lnie

z podmiotami, o kt6rych mowa w $ 5 ust. l, okreilane s4 karzdoruowo w umowie

zawartej z Uczelni4.

$s
Zasady korzystania i wysoko6d opl^t z korzystanie z infrastruktury badawczej do

prowa<lzenia badaf naukowych lub prac rozwojowych przez pracownik6w dla cel6w

komercyjnych lub wykraczaj4cych poza zakres umowy wiqL1cei z Uniwersytetem
oraz podmioty inne niZ pracownicy, doktoranci lub studenci

l. Zasady korzystania z infiastruktury badawczej ptzez pracownik6w dla cel6w

komeroyjnych lub wykraczai4cych poza zakres umowy wi4z4cej z Uniwersl'tetem
oraz podn.rioty inne ni2 pracownicy, doktoranci lub studenci okeSlane s4 kaZdorazowo

w umowie zawartej pomigdzy tymi podmiotami a Uczelniq. W umowie uwzglgdnia

sig w szczeg6lno6ci zasady odpowiedzialnoSci za infrastrukturq badawcz4.

2. Oplaty za korzystanie z infrastruktury badawczej przez podmioty wskazane w ust. I
okreslane sA kazdorazowo w umowie zawartej z Uczelni4 i ustalane sq

w szczeg6lno6ci na podstawie kalkulacji koszt6w dwiadczenia uslugi lub wyceny

rynkowej uslugi zgodnie z aktualnE polityk4 finansow4 Uczelni oraz zarzEdzeniami

Rektora.
3. Srodki pochodz4ce z oplat za korzystanie z infrastruktury badawczej, o kt6rych mowa

w ust. 2 s4 rozdzieleLne zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami Uczelni.
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