UCHWAŁA Nr 64/2018
SENATU LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Lotniczej Akademii
Wojskowej

Na podstawie art. 152 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) uchwala się co następuje:
§1
Senat Lotniczej Akademii Wojskowej uchwala Regulamin korzystania z infrastruktury
badawczej Lotniczej Akademii Wojskowej, w brzemieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr 24 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania
z infrastruktury badawczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY SENATU
REKTOR-KOMENDANT

gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK
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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu LAW
Nr 64/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZATWIERDZM
REKTOR-KOMENDNANT
LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ
………………………………………
gen. bryg. pl. dr Piotr Krawczyk

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ
LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ
§1
Zakres regulacji
Regulamin określa zasady korzystania z infrastruktury badawczej Lotniczej Akademii
Wojskowej (LAW), w szczególności prawa i obowiązki Uczelni oraz jej pracowników,
doktorantów i studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej do
prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych, prac dyplomowych oraz zasady
korzystania i sposób ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej przez
podmioty zewnętrzne.
§2
Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1)

regulamin – Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej LAW;

2)

jednostka organizacyjna –jednostkę naukową lub ośrodek LAW;

3)

kierownik jednostki organizacyjnej – dziekana wydziału, dyrektora instytutu lub

kierownika ośrodka;
4)

opiekun laboratorium – osobę zatrudnioną w LAW, wyznaczoną przez kierownika

jednostki organizacyjnej spośród jej pracowników do sprawowania nadzoru nad
infrastrukturą badawczą, posiadająca niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia, w
szczególności do obsługi aparatury naukowo-badawczej lub innych elementów,
składających się na infrastrukturę badawczą, przypisaną do danej jednostki;
5)

pracownik – osobę zatrudnioną w LAW na podstawie umowy o pracę lub
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mianowania;
6)

student – osobę kształcącą się na stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach

pierwszego lub drugiego stopnia w LAW. Do uczestników studiów podyplomowych,
kursów doszkalających, osób odbywających staże oraz stypendia, stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące studentów;
7)

doktorant – słuchacza seminarium lub uczestnika szkoły doktorskiej w LAW oraz

osobę realizującą pracę doktorską w LAW, niebędącą jej pracownikiem;
8)

koło naukowe – studenckie koło naukowe wpisane do Rejestru uczelnianych

organizacji studenckich i doktoranckich LAW;
9)

podmiot trzeci – podmiot zewnętrzny, korzystający z infrastruktury badawczej

Uczelni na zasadach komercyjnych, inny niż pracownicy, studenci i doktoranci;
10)

infrastruktura badawcza – sprzęt oraz aparatura naukowo - badawcza oraz

oprogramowanie wykorzystywane do prac naukowo-badawczych, w szczególności
symulatory i trenażery oraz inna infrastruktura, która może być wykorzystana w
badaniach naukowych lub pracach rozwojowych;
11)

laboratorium

badawcze

–

wyodrębnioną

jednostkę

organizacyjną

lub

pomieszczenie wyposażone w infrastrukturę badawczą, w którym są prowadzone
badania naukowe lub prace rozwojowe,
12)

komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej – odpłatne korzystanie

z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
przez podmioty trzecie na podstawie umowy;
13)

opłata za komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej – opłata ustalana w

wysokości uwzględniającej, co najmniej konieczność odtworzenia wartości użytkowej
infrastruktury badawczej;
14)

obowiązki wynikające ze stosunku pracy – obowiązki wynikające z umowy o

pracę, zakresu obowiązków, regulaminu pracy lub innego źródła prawa pracy albo z
wydanego

przez

przełożonego

polecenia

mieszczącego

się

w

obowiązkach

pracowniczych, a w przypadku żołnierza zawodowego obowiązki wynikające z zakresu
obowiązków, karty opisu stanowiska, regulaminu organizacyjnego LAW, rozkazu, a w
przypadku nauczycieli akademickich będących żołnierzami zawodowymi także z planu
naukowobadawczego

jednostki,

projektu

badawczego,

pensum

czy

polecenia

służbowego.
§3
Zasady ogólne
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1.

Infrastruktura badawcza stanowi mienie Uczelni, które Rektor-Komendant

przydziela jednostkom organizacyjnym na mocy zarządzenia.
2.

Za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z infrastruktury

badawczej, odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych oraz administratorzy
infrastruktury, a także pracownicy, współpracownicy, doktoranci i studenci Uczelni, którzy
wykorzystują ją do celów prowadzenia prac badawczych,

eksperymentalnych,

naukowych lub rozwojowych.
3.

Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki

składnikami infrastruktury badawczej zgodnie z zasadami obowiązującymi w LAW.
4.

Infrastruktura badawcza powinna znajdować się w miejscu wskazanym przez

kierownika jednostki i wyłącznie za jego zgodą może nastąpić zmiana lokalizacji
użytkowania infrastruktury badawczej z zachowaniem obowiązujących w Uczelni w tym
zakresie wewnętrznych aktów normatywnych.
5.
zgodą

Infrastruktura badawcza może znajdować się poza terenem Uczelni tylko za
kierownika

upoważnionych

jednostki

pracowników

organizacyjnej
Uczelni

lub

w

celu

napraw

wykonania
i

badań

przeglądów,

przez
zgodnie

z obowiązującymi w LAW zasadami.
6.

W przypadku, gdy infrastruktura badawcza ma zostać udostępniona podmiotom

trzecim, może to nastąpić tylko na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i za
zgodą Rektora-Komendanta. W takim przypadku wymagane jest zawarcie pomiędzy
LAW

a

podmiotem

trzecim

odpowiedniej

umowy

regulującej

m.in.

zakres

odpowiedzialności podmiotu za udostępnioną infrastrukturę badawczą, w tym obowiązek
jej ubezpieczenia.
7.

Każdy użytkownik infrastruktury badawczej zobowiązany jest do zapoznania się z

instrukcją użytkowania tej infrastruktury i do bezwzględnego przestrzegania przepisów
BHP i ppoż. zgodnie z właściwymi regulacjami i instrukcjami obowiązującymi w tym
zakresie.
8.

Do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie zarządzania

infrastrukturą badawczą należy w szczególności:
1)

sprawowanie nadzoru i kontroli nad racjonalnym wykorzystaniem infrastruktury

badawczej zgodnie z jej przeznaczeniem (zadania badawcze, prace naukowe związane
z procesem dydaktycznym, współpraca naukowo-badawcza, działalność komercyjna);
2)

wyznaczenie administratorów infrastruktury badawczej;
4

3)

racjonalne zarządzanie kosztami eksploatacji infrastruktury badawczej;

4)

rozpatrywanie wniosków i zapytań ofertowych o udostępnienie infrastruktury

badawczej oraz ich ewidencjonowanie.
9.

W przypadku niewykorzystywania danego składnika infrastruktury badawczej w

danej jednostce, Rektor-Komendant może przekazać lub czasowo przenieść składnik
infrastruktury badawczej do innej jednostki zgodnie z regulacjami obowiązującymi w
LAW.
10.

Opiekun laboratorium jest odpowiedzialny za sprawne działanie i prawidłowe

wykorzystanie powierzonych składników infrastruktury badawczej, przypisanej do
laboratorium, nad którym sprawuje opiekę. Obowiązkiem opiekuna laboratorium jest w
szczególności:
1)

współpraca z kierownikiem jednostki w zakresie efektywnego wykorzystania

powierzonych składników Infrastruktury badawczej;
2)

przestrzeganie terminowych przeglądów;

3)

dokonywanie napraw lub zlecanie ich specjalistycznym ośrodkom zgodnie z

procedurami obowiązującymi w LAW;
4)

instruowanie użytkowników w zakresie obsługi powierzonych elementów

Infrastruktury badawczej;
5)

rejestrowania wszelkich wydatków i wpływów związanych z pracą powierzonej

mu aparatury.
1.

W

przypadku infrastruktury badawczej

zewnętrznych
obowiązują

oraz

zasady

infrastruktury
jej

badawczej

użytkowania

zakupionej
w

wynikające

w ramach projektów

laboratoriach
ze

akredytowanych,

szczególnych

uregulowań

dotyczących tychże projektów bądź laboratoriów.
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§4
Prawa i obowiązki LAW oraz pracowników, doktorantów i studentów w zakresie
korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub
prac rozwojowych związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub
w związku z realizacją procesu dydaktycznego
LAW jest zobowiązana do udostępniania infrastruktury badawczej pracownikom,

1.

doktorantom i studentom do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub w związku z realizacją
procesu dydaktycznego.
LAW

2.

jest

zobowiązana

do

efektywnego

wykorzystywania

infrastruktury

badawczej, w tym do celów komercyjnych.
3.

Każdy pracownik, student lub doktorant korzystający z infrastruktury badawczej

LAW

odpowiedzialny jest osobiście za jej stan, prawidłowe przechowywanie,

zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zaginięciem oraz kradzieżą oraz za
jej

używanie

zgodnie

z uwzględnieniem

z przeznaczeniem,

zasad

racjonalnego

gospodarowania, obowiązujących norm technicznych i eksploatacyjnych, a także ma
obowiązek

natychmiastowego

zgłoszenia

bezpośredniemu

przełożonemu

jej

uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży.
§5
Prawa i obowiązki pracowników, doktorantów i studentów przy prowadzeniu
badań naukowych, prac rozwojowych lub prac dyplomowych niezwiązanych z
wypełnianiem obowiązków pracowniczych lub zadań związanych z procesem
dydaktycznych

1.

Pracownik, student lub doktorant może wnioskować do Kierownika Jednostki

Organizacyjnej o udostępnienie infrastruktury badawczej dla celów komercyjnych,
niezwiązanych z wypełnianiem obowiązków pracowniczych lub zadań związanych z
procesem dydaktycznych, na zasadach określonych w § 6 i § 7.
2.

Pracownik,

z infrastruktury

student

badawczej

lub

doktorant

zobowiązany

przed
jest

do

przystąpieniem
zapoznania

do

się,

korzystania
a

następnie

przestrzegania regulaminu laboratorium, w którym umiejscowiona jest wykorzystywana
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infrastruktura badawcza.
3.

Student może korzystać z infrastruktury badawczej tylko pod opieką pracownika

danej jednostki organizacyjnej.

§6
Zasady korzystania z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych
lub prac rozwojowych przez podmioty trzecie

1.

Infrastruktura badawcza może zostać udostępniona nieodpłatnie uczestnikom

kursów organizowanych w LAW oraz współpracującym z LAW szkołom, wyłącznie pod
opieką pracownika uczelni.
2.

LAW wykorzystuje infrastrukturę badawczą do celów komercyjnych, w tym

w priorytetowym zakresie do realizowania projektów badawczo-rozwojowych we
współpracy z przemysłem.
3.

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.
4.

Warunki

komercyjnego

wykorzystania

infrastruktury

badawczej

określa

każdorazowo umowa z podmiotem trzecim.

§7
Opłaty za komercyjne korzystanie z infrastruktury badawczej
1.

Wysokość opłat za komercyjne korzystanie z infrastruktury badawczej ustala

Rektor-Komendant na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której znajduje się
Infrastruktura badawcza, biorąc pod uwagę zakres zleconych prac, konieczność pokrycia
kosztów eksploatacji i odtworzenia wartości użytkowej Infrastruktury badawczej, po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Kanclerza i Kwestora Uczelni.
2.

Kierownik jednostki organizacyjnej tworzy wykaz infrastruktury badawczej

przeznaczonej do komercyjnego korzystania i publikuje go na stronie internetowej
jednostki organizacyjnej.
3.

Koła naukowe korzystają nieodpłatnie z infrastruktury badawczej LAW za zgodą i
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opiekuna koła i kierownika jednostki, w której znajduje się infrastruktura badawcza oraz
kierownika laboratorium.
4.

Kierownik jednostki organizacyjnej udostępniającej infrastrukturę badawczą lub

osoba przez niego upoważniona, zobowiązany jest do prowadzenia rejestru umów
dotyczących komercyjnego wykorzystania aparatury badawczej. Rejestr prowadzony jest
w formie elektronicznej.

§8
Postanowienia końcowe

1.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia pracownikom, doktorantom i

studentom możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu.
2.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw

wymienionych w § 1 oraz odpowiednie przepisy wykonawcze.
3.

W przypadku powstania sporu w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej

pracownicy, doktoranci i studenci powinni dążyć do jego polubownego rozstrzygnięcia. W
przypadku braku porozumienia strony sporu mogą się zwrócić z wnioskiem o mediację
do Rektora-Komendanta LAW, który może w tym celu także powołać stosowną komisję
lub zespół.
4.

Rektor-Komendant ma prawo czasowo odstąpić lub zmienić zasady określone w

niniejszym regulaminie, jeżeli przemawia za tym ważny interes Uczelni lub Sił Zbrojnych
RP.
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Załącznik do Regulaminu korzystania
z infrastruktury badawczej Lotniczej Akademii Wojskowej

Wniosek o udostępnienie infrastruktury badawczej
do prowadzenia prac: naukowych lub badawczo-rozwojowych/komercyjnych1
wykonywanych na rzecz: jednostki organizacyjnej LAW/podmiotu
zewnętrznego1 przez: pracownika/doktoranta/studenta1
……………………………………………….

Dęblin, dn………..

imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………………………….
Jednostka zatrudniająca (w przypadku studenta
rok studiów i kierunek)

Wnioskuję o udostępnienie infrastruktury badawczej będącej na stanie
……………………….…………………………………………………………………............
(wpisać pełną nazwę jednostki)

Lp. Nazwa infrastruktury badawczej

Nr inwentarzowy

1
2
w terminie ………………………………………………...................... w celu realizacji prac
pn………………………………………......................................................................
wykonywanych

w

ramach

umowy

nr

……………………………..

(w

przypadku

prowadzenia prac nieobjętych umową opisać cel realizowanych badań).
Koszt udostępnienia aparatury badawczej, ustalony na podstawie zasad wyceny
rozliczeniowej godziny pracy aparatury naukowo-badawczej wpisanej do ewidencji

1

niepotrzebne skreślić
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środków trwałych Lotniczej Akademii Wojskowej, wynosi: …………………….. zł

2

(słownie: ………………………………………………………………………….)
Koszt udostępnienia pomieszczenia/obiektu budowlanego zostanie rozliczony według
odrębnego

indywidualnego

rozliczenia

przedstawionego

przez

jednostkę

udostępniającą.*
Źródło finansowania: ……………………………………………………….
Sposób rozliczenia: wewnętrzne obciążenie notą księgową wewnętrzną.
……………………………………………

……………………………………………...

podpis promotora lub opiekuna naukowego

podpis wnioskodawcy (użytkownika

(w przypadku doktoranta lub studenta)

infrastruktury)

……………………………………………… ……………………………………………...
podpis dysponenta środków finansowych

data, podpis i pieczęć
kierownika jednostki wnioskującej

Wyrażam zgodę na udostępnienie wskazanej infrastruktury badawczej do realizacji
celów i na zasadach określonych powyżej z zastrzeżeniem*:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………................................................................................
Pracownikiem

upoważnionym

do

obsługi

infrastruktury

badawczej

jest*:

……………………
(w przypadku, gdy wnioskodawcą jest doktorant lub student obowiązkowo należy
wskazać pracownika upoważnionego do obsługi infrastruktury)
……………………………………………... .................................................................
podpis osoby upoważnionej do obsługi

data, podpis i pieczęć dziekana

2

nie dotyczy studentów oraz doktorantów, jeśli dostęp do infrastruktury jest związany z prawidłową
realizacją procesu kształcenia lub jest niezbędny do prowadzenia samodzielnych badań naukowych
10

infrastruktury

wydziału udostepniającego infrastrukturę

……………………………………………...
data, podpis i pieczęć kierownika
jednostki udostępniającej infrastrukturę
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