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§1. 

Podstawa prawna Regulaminu 

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią: 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 

Nr 572 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 

2014 Nr 1620 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.); 

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

2013 Nr 1410 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2014 Nr 1502 ze 

zm.); 

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014 Nr 121 ze 

zm.); 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U.2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.); 

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2001 Nr 128, 

poz. 1402 ze zm.). 

 
 

§ 2. 

Definicje 

Użyte określenia w Regulaminie oznaczają: 

1. Regulamin  - Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie; 

2. Akademia, Uczelnia – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; 

3. Rektor – Rektor Uczelni; 

4. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – Dziekan Wydziału,  

5. Kierownik jednostki - Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry/Zakładu, 

6. Pracownik – osoba zatrudniona w Uczelni na podstawie umowy o pracę lub 

mianowania; 

7. Doktorant - uczestnik studiów doktoranckich, a także osoba realizującą pracę 

doktorską na Uczelni, niebędąca jej pracownikiem; 

8. Student – osoba kształcąca się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

studiach pierwszego, drugiego stopnia, a także uczestnik studiów 

podyplomowych oraz stażysta i praktykant Uczelni; 

9. Badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe), prace 

rozwojowe, działalność badawczo-rozwojowa, duża infrastruktura 
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badawcza, specjalne urządzenie badawcze – badania zdefiniowane w 

ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki; 

10. Podmioty trzecie – podmioty korzystające z infrastruktury badawczej Uczelni 

na zasadach komercyjnych, inne niż Pracownicy, Studenci i Doktoranci; 

11. Infrastruktura badawcza - aparatura naukowo-badawcza oraz pomieszczenia 

w których się znajduje wraz z niezbędnymi instalacjami; 

12. Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej - odpłatne korzystanie 

z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych przez podmioty trzecie na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

13. Oplata za komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej - opłata za 

komercyjne korzystanie z infrastruktury badawczej ustalana przez odpowiednie 

służby finansowe Uczelni i zaakceptowana przez Kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej; 

14. Centrum – oznacza Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i 

Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie działające na podstawie 

uchwały Nr 24/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 

dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia Centrum Transferu Wiedzy i 

Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki w Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie oraz Regulaminu Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w 

Obszarze Nauki i Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; 

15. Dyrektor Centrum – Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w 

Obszarze Nauki i Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

powołany uchwałą Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; 

16. Komercjalizacja – oznacza komercjalizację zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 i pkt 

36 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 5 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 3. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Regulaminu 

1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowników, doktorantów, 

studentów oraz innych podmiotów korzystających z infrastruktury badawczej 

Akademii do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują także zasady korzystania i 

wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia 

naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty trzecie. 

§ 4. 
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Prawa i obowiązki Akademii im. J. Długosza  w zakresie korzystania z 

infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych 

1. Akademia jest zobowiązana do udostępniania infrastruktury badawczej 

pracownikom, doktorantom i studentom do prowadzenia badań naukowych lub 

prac rozwojowych związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub 

w związku z realizacją procesu dydaktycznego. 

2. Akademia jest zobowiązana do efektywnego wykorzystania infrastruktury 

badawczej, w tym do celów komercyjnych. 

3. Infrastrukturą badawczą Akademii zarządzają Kierownicy jednostek. 

 

§ 5. 

Prawa i obowiązki pracowników, doktorantów i studentów w zakresie 

korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych 

lub prac rozwojowych 

1. Każdy pracownik, student lub doktorant korzystający z infrastruktury badawczej 

Akademii odpowiedzialny jest osobiście za jej stan, prawidłowe 

przechowywanie, konserwowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem, zaginięciem oraz kradzieżą oraz za używanie zgodnie z 

przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad racjonalnego gospodarowania, 

obowiązujących norm technicznych i eksploatacyjnych oraz ma obowiązek 

natychmiastowego zgłoszenia bezpośredniemu przełożonemu jej uszkodzenia, 

zaginięcia lub kradzieży. 

2. Pracownik, student lub doktorant może wnioskować do Kierownika 

podstawowej jednostki o udostępnienie infrastruktury badawczej dla celów 

komercyjnych, niezwiązanych z wypełnianiem obowiązków pracowniczych lub 

zadań związanych z procesem dydaktycznym, na zasadach wynikających z § 7 

i § 8 Regulaminu. 

3. Pracownik, student lub doktorant przed przystąpieniem do korzystania z 

infrastruktury badawczej zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania 

regulaminu laboratorium, w którym umiejscowiona jest wykorzystywana 

infrastruktura badawcza. 

§ 6. 

Zasady użytkowania infrastruktury badawczej 

1. Aparatura naukowo-badawcza zakupiona z funduszy wymienionych w ustawie 

o finansowaniu nauki, funduszy uzyskanych w ramach Programów 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub innych 

źródeł własnych lub zewnętrznych powinna być zlokalizowana w obiekcie 
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przeznaczonym do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac 

rozwojowych wskazanych we wniosku o sfinansowanie zakupu. 

2. Aparatura naukowo-badawcza jest przypisana do jednostki organizacyjnej 

Uczelni (tj. wydział, instytut, katedra, zakład, pracownia).  

3. Kierownik jednostki organizacyjnej sprawuje nadzór i bieżącą kontrolę nad 

wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej oraz ponosi za nią pełną 

odpowiedzialność materialną. 

4. Opiekuna aparatury naukowo-badawczej wyznacza kierownik jednostki spośród 

podległych mu pracowników. Opiekun aparatury naukowo-badawczej powinien 

przejść odpowiednie specjalistyczne przeszkolenie w zakresie jej użytkowania. 

Szkolenie powinno być zakończone egzaminem. 

5. Prawo do korzystania z infrastruktury badawczej, w tym aparatury naukowo-

badawczej mają wszyscy pracownicy Akademii im. Jana Długosza  

Częstochowie. Prawo to mogą realizować bezpośrednio, pod warunkiem 

specjalistycznego przeszkolenia przez osoby upoważnione z jej obsługi, lub pod 

nadzorem pracownika specjalisty w zakresie obsługi aparatury naukowo-

badawczej. 

6. Pierwszeństwo w dostępie do aparatury naukowo-badawczej mają pracownicy 

naukowi zatrudnieni w jednostkach Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie, w których aparatura ta jest zlokalizowana, oraz doktoranci i 

studenci realizujący tam prace doktorskie i dyplomowe. 

7. Aparatura naukowo-badawcza zakupiona z programów finansowanych ze 

środków europejskich może być udostępniana osobom trzecim niekomercyjnie,  

o ile wymaga tego umowa o warunkach finansowania. 

 

§ 7. 

Zasady korzystania z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty inne niż pracownicy, 

doktoranci i studenci 

1. Akademia wykorzystuje infrastrukturę badawczą do celów komercyjnych przede 
wszystkim do realizowania projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z 
podmiotami zewnętrznymi tj. podmiotami gospodarczymi, jednostkami 
samorządu terytorialnego i osobami fizycznymi. 

2. Regulamin nie ma zastosowania do infrastruktury badawczej nabytej na 
podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą badania naukowe 
lub prace rozwojowe, z której wynika zakaz jej komercyjnego wykorzystania.  

3. Warunki komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej określa 
każdorazowo umowa z podmiotem trzecim, którą w imieniu Uczelni zawiera 
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej oraz Kwestor Uczelni. 
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§ 8.  

Opłaty za komercyjne korzystanie z infrastruktury badawczej 

1. Opłata za komercyjne korzystanie z infrastruktury badawczej uwzględnia zakres 
zleconych prac, konieczność pokrycia kosztów eksploatacji i odtworzenia 
wartości użytkowej infrastruktury badawczej, oraz narzut kosztów ogólnych 
Uczelni. 

2. Kierownik jednostki tworzy wykaz infrastruktury badawczej przeznaczonej do 
komercyjnego korzystania i publikuje go na stronie internetowej Centrum. 

 
§ 9. 

Zasady poufności 

Adresaci Regulaminu zobowiązani są do przestrzegania zasad poufności 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

§ 10 . 

Postanowienia końcowe i przejściowe 

1. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Uczelni i  Centrum. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

ustaw wskazane w paragrafie 1 niniejszego Regulaminu. 

3. Organem odwoławczym w przypadku powstania sporu, co do korzystania z 

infrastruktury badawczej jest kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. 

 

§ 11 . 

Wejście w życie Regulaminu 

1. Regulamin podlega zatwierdzeniu uchwałą Senatu Akademii.  

2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podjęcia uchwały Senatu 

Akademii. 

3. Uwagi w sprawie postanowień Regulaminu składane są do Dyrektora Centrum. 

4. Zmian w Regulaminie dokonuje Senat Akademii na wniosek Dyrektora 

Centrum. 

 
 
 
 
 
 


