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Załącznik do uchwały Senatu UG nr 23/15 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

 

 
§ 1.  

WSTĘP 

1. Regulamin został wydany na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm.). 

2. Regulamin określa: 

1) prawa i obowiązki Uniwersytetu oraz pracowników, doktorantów lub studentów 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. 

3. Uniwersytet udostępnia infrastrukturę badawczą swoim pracownikom, doktorantom oraz 

studentom w zakresie korzystania z niej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych. 

4. Uniwersytet może zezwolić na korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty inne niż wskazane w ust. 3. 

5. Infrastruktura badawcza Uniwersytetu może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie wytycznych określonych w umowie 

o realizację danego projektu, w programie badań prac naukowych i rozwojowych. 

6. Infrastruktura badawcza znajduje się w dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych lub 

innych wskazanych przez kierownika jednostki osób. 

7. Infrastruktura badawcza oraz dokumentacja związana z jej pozyskaniem i wykorzystywaniem 

muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym. 

 

 

§ 2.  

DEFINICJE 

 

Użyte w niniejszej instrukcji określenia należy rozumieć w następujący sposób:  

1) „Centrum Transferu Technologii” (CTT) - jednostka organizacyjna utworzona w celu 

lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transferu 

wyników prac naukowych do gospodarki, 
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2) „infrastruktura badawcza” - urządzenia, zasoby i wirtualne platformy wykorzystywane przez 

społeczność naukową, m.in.: laboratoria i obserwatoria, kolekcje (np. biologiczne, historyczne), 

banki genów, tkanek itp., specjalistyczne zbiory w bibliotekach i archiwach, bazy danych, 

infrastruktura informatyczna, aparatura naukowo-badawcza, itp. do prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych,  

3) „ogólnouniwersytecka infrastruktura badawcza” – infrastruktura, o której mowa w pkt. 2 

pozostająca w dyspozycji innych jednostek niż wydziały, 

4) „wydziałowa infrastruktura badawcza” – infrastruktura, o której mowa w pkt. 2 pozostająca 

w dyspozycji  wydziału  

5) „jednostka organizacyjna” – wydział, instytut, katedra, zakład oraz inne jednostki 

współpracujące ze sobą w określonym obszarze kształcenia i badań - zgodnie ze strukturą 

wskazaną w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego,  

6) „pracownik, student, doktorant” – pracownik, student, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego 

oraz osoby prowadzące badania naukowe na Uniwersytecie Gdańskim w ramach programów 

stypendialnych, staży, praktyk, wymiany naukowej i dydaktycznej pracowników, doktorantów 

lub studentów, 

7) „kierownik jednostki organizacyjnej” - osoba kierująca jednostką organizacyjną, 

8) „operator” - operator infrastruktury badawczej, 

9) „osoba do kontaktu” – osoba wskazana przez kierownika jednostki organizacyjnej lub przez 

osobę wyznaczoną przez kierownika, zgodnie z § 6, upoważniona do bieżącej współpracy 

z korzystającym z infrastruktury badawczej, 

10) „ogólnouniwersyteckie środki na odnowę infrastruktury badawczej” – środki 

wykorzystywane do utrzymania, naprawy i wymiany specjalistycznej aparatury badawczej na 

Uniwersytecie Gdańskim pozostające w dyspozycji Rektora,   

11) „wydziałowe środki na odnowę infrastruktury badawczej” – środki wykorzystywane do 

utrzymania, naprawy, i wymiany specjalistycznej aparatury badawczej na Uniwersytecie 

Gdańskim pozostające w dyspozycji dziekana,  

12) „Uniwersytet” - Uniwersytet Gdański. 

 

 

§ 3. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UNIWERSYTETU ORAZ PRACOWNIKÓW,  

DOKTORANTÓW LUB STUDENTÓW  

W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

PRZY PROWADZENIU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH 

 

1. Pracownik, doktorant lub student mają prawo do korzystania z infrastruktury badawczej 

znajdującej się w danej jednostce organizacyjnej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych na zasadach określonych przez kierownika tej jednostki. 

2. Szczegółowe zasady udostępniania wydziałowej infrastruktury badawczej pracownikom, 

doktorantom lub studentom uwzględniające jej specyfikę, kosztochłonność, naturę 

prowadzonych badań, ograniczenia użytkowe wynikające z zasad przyznanego finansowania na 

jej zakup oraz wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej zostaną określone 

w drodze odrębnego zarządzenia dziekana po zasięgnięciu opinii rady wydziału. 
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3. Pracownik, doktorant lub student obowiązany jest: 

1) korzystać z infrastruktury badawczej jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania 

zaplanowanych i uzgodnionych z kierownikiem jednostki organizacyjnej badań naukowych 

lub prac rozwojowych, 

2) informować kierownika jednostki organizacyjnej, w której znajduje się infrastruktura 

badawcza o wszelkich nieprawidłowościach w jej funkcjonowaniu, 

3) jeżeli to konieczne, przejść niezbędne szkolenie w zakresie obsługi infrastruktury badawczej, 

4) przestrzegać w trakcie korzystania z infrastruktury badawczej przepisów BHP i PPOŻ. 

4. Uniwersytet ma obowiązek: 

1) udostępniać infrastrukturę badawczą pracownikom, doktorantom lub studentom, 

2) informować pracowników, doktorantów lub studentów o możliwości udostępnienia 

infrastruktury badawczej. 

5. Uniwersytet ma prawo: 

1) w uzasadnionych przypadkach odmówić zgody na udostępnienie infrastruktury badawczej, 

2) w uzasadnionych przypadkach zmienić termin wykorzystania infrastruktury badawczej, 

3) w uzasadnionych przypadkach skrócić czas korzystania z infrastruktury badawczej, 

4) odmówić możliwości dalszego korzystania z infrastruktury badawczej w przypadku 

naruszenia obowiązków wskazanych w ust. 4. 

 

 

§ 4. 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

 

1. Do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej należy: 

1) nadzorowanie przestrzegania Regulaminu w zakresie zasad korzystania z infrastruktury 

badawczej,  

2) współpraca z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie infrastruktury badawczej, 

w tym z operatorami, mająca na celu lepsze jej wykorzystanie, 

3) określanie kolejności wykonywanych wniosków o wykorzystanie infrastruktury badawczej 

i, o ile to konieczne, należności za wykorzystanie infrastruktury badawczej, 

4) pozyskiwanie środków na bieżącą eksploatację oraz naprawę infrastruktury badawczej, 

5) prowadzenie bądź wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie kursów 

szkoleniowych związanych z korzystaniem z infrastruktury badawczej. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej sprawuje bieżącą kontrolę środków finansowych 

związanych z korzystaniem z infrastruktury badawczej. 

 

 

§ 5. 

ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ DO PROWADZENIA 

BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ 

PRACOWNICY DOKTORANCI LUB STUDENCI UNIWERSYTETU 

 

1. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez podmioty inne niż określone w § 1 ust. 2 pkt 2 

każdorazowo jest regulowane w umowie zawartej pomiędzy tym podmiotem a Uniwersytetem. 
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2. Korzystanie z infrastruktury badawczej wykraczające poza obowiązki i zadania wynikające ze 

stosunku pracy jak również statusu doktorantów lub studentów jest możliwe wyłącznie na 

podstawie oddzielnej umowy zawartej między tymi podmiotami a Uniwersytetem.  

3. Udostępnienie aparatury do prowadzenia badań przez pracowników, doktorantów lub studentów 

wspólnie z podmiotami, o których mowa w ust. 1 wymaga podpisania odrębnej umowy. 

4. Pierwszeństwo w dostępie do infrastruktury badawczej mają osoby określone w § 1 ust. 2 pkt 1, 

podmioty z udziałem Uniwersytetu, a także podmioty założone przez pracowników, których 

działalność związana jest z pracą o charakterze intelektualnym. 

5. Każdy podmiot, któremu udostępniono infrastrukturę badawczą odpowiedzialny jest osobiście 

za jej stan, w tym za: zabezpieczenie jej przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zaginięciem lub 

kradzieżą oraz za używanie zgodne z jej przeznaczeniem. 

6. Korzystanie z usług operatora infrastruktury badawczej lub osób o wiedzy specjalistycznej (np. 

opracowania opinii lub analizy/interpretacji badania itp.) jest przedmiotem odrębnej umowy 

cywilnoprawnej. 

7. Umowa zawarta między Uniwersytetem a podmiotami określonym w ust. 1-3 powinna określać 

co najmniej: 

1)  strony umowy, 

2) rodzaj wykorzystywanej infrastruktury badawczej, 

3) termin użycia infrastruktury badawczej, 

4) czy do korzystania z infrastruktury badawczej konieczna będzie pomoc operatora lub 

specjalisty, 

5) sposób oraz cel użycia infrastruktury badawczej, 

6) sposób określenia wynagrodzenia za korzystanie z infrastruktury badawczej, 

7) zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Uniwersytetowi, 

8) określenie kar umownych za uszkodzenie, zniszczenie, wykorzystanie niezgodnie ze 

wskazanym celem infrastruktury badawczej albo jej zwrot po upływie wskazanego 

w umowie terminu, 

9) obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia na czas korzystania z powierzonej umową 

infrastruktury badawczej, 

10) w przypadku korzystania z infrastruktury badawczej przez konsorcjum - obowiązki stron 

umowy konsorcjum (umowa konsorcjum musi stanowić załącznik do umowy). 

8. Umowa, o której mowa w ust. 7, po jej zaopiniowaniu zgodnie z obowiązującą w Uniwersytecie 

procedurą, podpisywana jest przez Rektora albo inną upoważnioną osobę. 

 

 

§ 6. 

OPERATORZY 

 

1. Wyznaczenie operatora powinno wynikać ze złożoności obsługi urządzenia stanowiącego 

infrastrukturę badawczą. 

2. Operator jest wybierany przez kierownika jednostki i jemu podlega. 

3. Do obowiązków operatora należy pomoc w wykonywaniu pracy z wykorzystaniem 

infrastruktury badawczej oraz pomoc w prowadzeniu kursów szkoleniowych. 
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4. Operator powinien być wybrany spośród osób, które są specjalistami w zakresie obsługi 

urządzeń stanowiących infrastrukturę badawczą. 

 

 

§ 7. 

UDOSTĘPNIANIE INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ DLA PODMIOTÓW INNYCH  

NIŻ PRACOWNICY, DOKTORANCI LUB STUDENCI 

 

1. W celu skorzystania z infrastruktury badawczej podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 

występuje do CTT z pisemnym wnioskiem. 

2. Wzór wniosku o udostepnienie infrastruktury badawczej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 

oraz znajduje się na stronie internetowej CTT.  

3. We wniosku należy wskazać: 

1) rodzaj infrastruktury badawczej, 

2) przedmiot prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, 

3) termin użycia infrastruktury badawczej, 

4) sposób oraz cel użycia infrastruktury badawczej, 

5) czy do korzystania z infrastruktury badawczej konieczna będzie pomoc operatora, 

6) uzasadnienie dla użycia infrastruktury badawczej. 

4. CTT zwraca się do kierownika jednostki organizacyjnej o udzielenie zgody na korzystanie 

z infrastruktury badawczej po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem.  

5. Udzielając zgody kierownik jednostki organizacyjnej może zdecydować o przydzieleniu 

operatora. Decyzja ta może być podjęta po wcześniejszych konsultacjach z wnioskodawcą. 

6. Kierownik jednostki organizacyjnej może upoważnić innego pracownika jednostki 

organizacyjnej do wyrażenia zgody bądź też odmowy wyrażenia zgody w jego imieniu. 

7. Wraz z wydaniem zgody wskazana zostaje wnioskodawcy osoba do kontaktu w zakresie 

korzystania z infrastruktury badawczej. 

8. W przypadku, gdy liczba wniosków przewyższa możliwości infrastruktury badawczej, 

o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu określonego wniosku decyduje kierownik jednostki 

organizacyjnej. 

9. Infrastruktura badawcza udostępniana jest w terminie przedstawionym we wniosku. 

10. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianego wcześniej braku możliwości udostępnienia 

infrastruktury badawczej, po uprzednio wyrażonej zgodzie, ustalany jest nowy termin takiego 

udostępnienia. 

11. W przypadku uznania za konieczne przeprowadzane jest szkolenie w zakresie obsługi 

infrastruktury badawczej. Szkolenie przeprowadza osoba wyznaczona przez kierownika 

jednostki organizacyjnej. 

12. W przypadku podjęcia decyzji o obciążeniu wnioskodawcy kosztem udostępnienia 

infrastruktury badawczej, o którym mowa w § 8 ust. 2 korzystający z infrastruktury badawczej 

po zakończeniu każdego dnia badań uzupełnia kartę badań. Karta badań stanowi załącznik nr 2 

do Regulaminu. Karta przekazywana jest osobie do kontaktu. 

13. Wraz z zakończeniem badań wnioskodawca zdaje protokolarnie infrastrukturę badawczą osobie 

do kontaktu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 
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14. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie infrastruktury badawczej wyrządzone 

swoim zawinionym działaniem. Uszkodzenie infrastruktury badawczej odnotowuje się 

w protokole, o którym mowa w ust 13. 

 

 

§ 8. 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ PRACOWNICY, DOKTORANCI LUB STUDENCI 

 

1. Pobieranie opłat z tytułu korzystania z infrastruktury badawczej odbywa się zgodnie 

z zarządzeniem Rektora określającym szczegółowe zasady udostępniania ogólnouniwersyteckiej 

infrastruktury badawczej uwzględniające jej specyfikę, kosztochłonność, naturę prowadzonych 

badań, ograniczenia użytkowe wynikające z zasad przyznanego finansowania na jej zakup oraz 

wysokość opłat.  

2. Do kosztów korzystania z infrastruktury badawczej zalicza się: 

1) koszt pracy operatora, 

2) koszt pracy osób niezbędnych do przeprowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

3) koszt materiałów wykorzystanych do przeprowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, 

4) zryczałtowany koszt eksploatacji infrastruktury badawczej (procent narzutu kosztów 

pośrednich, w tym m.in: energia, woda, gaz, sprzątanie, obsługa administracyjna i finansowa 

udostępniania oraz inne koszty utrzymania infrastruktury badawczej określa zarządzenie 

Rektora). 

3. Koszt udostępnienia jest wyliczany zgodnie ze wzorem: 
 

Ku = ∑
o
j+1 (Koj * Toj)+ ∑

s
j+1 (Ksj * Tsj)+ ∑

m
j+1 Kmj + Kp  

 

Ku – koszt udostępnienia 

Koj – koszt pracy operatora (zł/godz.) 

Toj – czas pracy operatora (godz.) 

o – liczba operatorów 

Ksj – koszt pracy osoby niezbędnej do przeprowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych 

(zł/godz.) 

Tsj – czas pracy osoby niezbędnej do przeprowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (godz.) 

s – liczba osób niezbędnych do przeprowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych 

Kmj – cena jednostkowa materiału (zł) 

m – ilość materiału 

Kp – zryczałtowany koszt eksploatacji infrastruktury badawczej  
 

4. Koszt udostępnienia może być powiększony do 100% narzutu. 

5. W przypadku wykorzystania wydziałowej infrastruktury badawczej narzut, o którym mowa 

w ust. 4 wykorzystany jest na:  

1) zasilenie ogólnouniwersyteckich środków na odnowę infrastruktury badawczej (25%), 

2) zasilenie wydziałowych  środków na odnowę infrastruktury badawczej (50%), 

3) zasilenie funduszu CTT (25%). 
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6. W przypadku wykorzystania ogólnouniwersyteckiej infrastruktury badawczej narzut, o którym 

mowa w ust. 4, wykorzystany jest na:  

1) zasilenie ogólnouniwersyteckie środków na odnowę infrastruktury badawczej (50%), 

2) zasilenie funduszu CTT (50%), 

7. Koszt eksploatacji infrastruktury badawczej jest określany ryczałtowo zgodnie z odpowiednim 

zarządzeniem Rektora w uzgodnieniu z  kierownikiem jednostki, w której zlokalizowana jest 

infrastruktura badawcza.  

8. Koszt eksploatacji infrastruktury badawczej może być za zgodą Rektora określony w sposób 

inny od wskazanego w ust. 7. 

9. Wysokość kosztu udostępnienia wylicza kierownik jednostki organizacyjnej albo osoba przez 

niego upoważniona.  

10. W przypadku wykorzystania ogólnouniwersyteckiej infrastruktury badawczej, środki pozyskane 

z opłat wskazanych w ust. 3 zasilają środki własne Uniwersytetu. 

11. W przypadku wykorzystania wydziałowej infrastruktury badawczej, środki pozyskane z opłat 

wskazanych w ust. 4, pomniejszone o zryczałtowany koszt eksploatacji infrastruktury badawczej, 

zasilają środki własne wydziału. 

12. Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej w celu realizacji polityki wspierania 

przedsiębiorczości akademickiej może ustalić preferencyjne stawki korzystania z infrastruktury 

badawczej przez spółkę Uniwersytetu, spółkę spin–off lub akademicki inkubator 

przedsiębiorczości. 

13. Cennik udostępniania infrastruktury badawczej podmiotom innym niż pracownicy, doktoranci 

lub studenci, w tym koszt eksploatacji, koszt materiałów, koszt udostępnienia operatora, 

wynagrodzenie osób niezbędnych do przeprowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych 

określa Rektor w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, w której zlokalizowana jest 

infrastruktura badawcza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - wniosek o skorzystanie z infrastruktury badawczej, 

Załącznik nr 2 - karta badań, 

Załącznik nr 3 - protokół zdawczy infrastruktury badawczej. 


