
Załącznik do uchwały senatu 11/s/2019. z dnia 17.04.2019  

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej 

w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie 
 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 152, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce ( L.dz.1668) 
2. Regulamin określa w szczególności: 

a) prawa i obowiązku Uczelni oraz jej pracowników i studentów w zakresie korzystania z 
infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych; 

b) zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej przy 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty trzecie; 

c) Koła Naukowe – Koła Naukowe zgłoszone i zarejestrowane w Uczelni 
§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczaj: 
a) Pracownik – osoba pozostająca z Uczelnią w stosunku pracy; 

b) Student – osoba ucząca się w Uczelni na studiach wyższych, podyplomowych i innych 
formach kształcenia; 

c) Infrastruktura badawcza Uczelni, zwana dalej Infrastrukturą badawczą – 
pomieszczenia, zasoby informatyczne (pracownie, komputery, sieć, oprogramowanie), 
specjalistyczne zbiory w bibliotece i archiwalne, posiadane bazy danych oraz 
pomieszczenia i wyposażenie Parku Technologicznego 

 
§3 

1. Prawo do bezpłatnego korzystanie z Infrastruktury badawczej mają: 
a) Pracownicy Uczelni przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych mają 

prawo bezpłatnego korzystania z Infrastruktury badawczej.  
b) Studenci wykonujący badania do prac dyplomowych, 

c) Studenci wykonujący prace koncepcyjne, rozwojowe i przedwdrożeniowe w Parku 
technologicznym, 

d) Studenci zorganizowani Kołach Naukowych prowadzących badania naukowe i 
rozwojowe. 

2. Udostępnienie Infrastruktury badawczej użytkownikom określonym w ust. 1 następuje po 
uprzednim zgłoszeniu kanclerzowi lub osobie przez niego upoważnionej tematu, celu  
badań oraz czasu, zakresu i rodzaju wykorzystywanej infrastruktury.  

3. Korzystanie z Infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac 
rozwojowych przez osoby inne niż wymienione w ust. 1, może nastąpić na podstawie 
umów zawartych pomiędzy tymi osobami a Uczelnią, które będą określały temat badań 



naukowych lub prac rozwojowych, czas, zakres i rodzaj wykorzystywanej Infrastruktury 
badawczej oraz warunki odpłatności.  

4. Wynagrodzenie za korzystanie z Infrastruktury badawczej winno uwzględniać ceny 
rynkowe. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest okresowe ustalenie warunków 
preferencyjnych. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać zastrzeżenie o możliwości jej 
wypowiedzenia przez Uczelnię ze skutkiem natychmiastowym w razie nieprzestrzegania 
ustalonych warunków użytkowania Infrastruktury badawczej.  

 

§ 4  
1. Użytkownicy Infrastruktury badawczej zobowiązani są do: 

a) stosowania się do obowiązujących regulaminów dostępowych, jeżeli takie istnieją 
oraz do zaleceń administratorów poszczególnych zasobów i urządzeń 
Infrastruktury badawczej; 

b) dbania o udostępnioną Infrastrukturę badawczą; 

c) korzystania z Infrastruktury badawczej w sposób niezakłócający prowadzenia 
zajęć dydaktycznych; 

d) zgłaszania Uczelni wszelkich zauważonych wad i uszkodzeń Infrastruktury 
badawczej; 

e) należytego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem swojego konta i innych 
danych służących do autoryzacji dostępu do Infrastruktury badawczej; 

f) załączenia informacji o wykorzystaniu Infrastruktury badawczej Uczelni w 
publikacjach, które powstały w oparciu o wyniki uzyskane przy użyciu tej 
infrastruktury. 

2. Zabrania się wykorzystywania zasobów niezgodnie z prawem oraz wszelkich działań 
umyślnych, które mogą zakłócić poprawne funkcjonowanie Infrastruktury badawczej. 

3. Zabrania się udostępniania Infrastruktury badawczej przez jej Użytkowników osobom 
trzecim. 

4. W przypadku zgłoszenia przez kilka osób zapotrzebowania dostępu do tej samej 
Infrastruktury badawczej o jej udostępnieniu decyduje kolejność zgłoszenia. 

 

§ 5 
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Infrastruktury badawczej, 
poprawność wyników obliczeń oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku wykorzystania tej 
Infrastruktury.  

 
§ 6 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i zostaje podany do wiadomości na stronie 
internetowej Uczelni.  


