
 

SENAT 
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 

 
 
 

U C H W AŁ A  N R   7 9 / 1 78 / 20 15  
z  dn ia  2 3  mar ca  20 15  ro ku  

w  s p r a w i e  uc h w al e n i a  
R e g ul a mi nu  ko r zys t a n i a  z  i n f r as t ruk t u ry  b ad a w c z e j  U M F C  

 
 
Na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi zmianami), Senat 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje: 

 

 

§1. 

Uchwala się Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej UMFC. 

 

§2. 

Regulamin, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

       prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak 
               R e k t o r 
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Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej  

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1 

Regulamin określa: 

1) zasady korzystania z infrastruktury badawczej UMFC, 

2) prawa i obowiązki UMFC w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej UMFC 

przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,  

3) prawa i obowiązki osób, korzystających z infrastruktury badawczej UMFC przy 

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,  

4) tryb i procedurę udostępniania infrastruktury badawczej UMFC pracownikom UMFC, 

doktorantom UMFC, studentom UMFC, stażystom UMFC, słuchaczom studiów 

podyplomowych UMFC i innym osobom, zatrudnionym przez UMFC na podstawie 

umów cywilno-prawnych, a także podmiotom (osobom fizycznym lub prawnym) 

zewnętrznym, 

5) tryb ustalania wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej UMFC.  

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) UMFC – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; 

2) badania naukowe – badania, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki, w tym także działalność naukowa w zakresie 

twórczości artystycznej i sztuki, 

3) prace rozwojowe – prace, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki; 

4) infrastruktura badawcza – obiekty i zasoby, w tym oparte na wiedzy, wykorzystywane 

do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, obejmujące wyposażenie 

naukowe, uporządkowane informacje naukowe, oprogramowanie komputerowe, 

infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych lub zestaw 

przyrządów w postaci specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, a także 
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wydzielone pomieszczenia, przystosowane do prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych; 

5) specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza – element infrastruktury badawczej, 

obejmujący zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych  

o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych, z wyłączeniem 

sprzętu komputerowego i innych urządzeń, które nie służą bezpośrednio do 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, a znajdują zastosowanie  

w bieżącej działalności dydaktyczno-naukowej UMFC, obejmującej w szczególności 

prowadzenie zajęć dydaktycznych;  

6) pracownik lub pracownik UMFC – osoba pozostająca w stosunku pracy z UMFC; 

7) jednostka organizacyjna UMFC – podległa Rektorowi ogólnouczelniana jednostka 

UMFC, wykonująca wyodrębnione zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe: 

wydział, jednostka wewnętrzna wydziału, jednostka międzywydziałowa, jednostka 

pozawydziałowa, inna jednostka organizacyjna: Biblioteka Główna UMFC, 

Archiwum UMFC oraz Wydawnictwa UMFC; 

8) kierownik jednostki organizacyjnej UMFC – osoba kierująca jednostką organizacyjną 

UMFC, w szczególności: dziekan, dyrektor, kierownik; 

9) podstawowa jednostka organizacyjna UMFC – wydział; 

10) kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UMFC – dziekan wydziału;  

11) opiekun – osoba wyznaczona przez Rektora UMFC, spośród pracowników UMFC, do 

sprawowania nadzoru nad infrastrukturą badawczą UMFC; 

12) użytkownicy – osoby, korzystające z infrastruktury badawczej UMFC przy 

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym pracownicy UMFC, 

doktoranci UMFC, studenci UMFC, stażyści UMFC, słuchacze studiów 

podyplomowych UMFC, osoby, zatrudnione przez UMFC na podstawie umów 

cywilno-prawnych, podmioty zewnętrzne; 

13) Regulamin – Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej UMFC. 

 

§ 3 

1. Regulamin stosuje się do pracowników UMFC niezależnie od podstawy nawiązania 

stosunku pracy, korzystających w swej pracy badawczej z infrastruktury badawczej 

UMFC. 

2. Regulamin stosuje się również do doktorantów UMFC, studentów UMFC, stażystów 

UMFC oraz słuchaczy studiów podyplomowych UMFC, a także innych osób, 

zatrudnionych przez UMFC na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzących na 

podstawie odrębnych umów, zawartych z UMFC badania naukowe lub prace rozwojowe 

przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej UMFC. 

3. Regulamin stosuje się także do podmiotów (osób fizycznych i prawnych) zewnętrznych, 

tj. funkcjonujących poza strukturą UMFC, które na podstawie odrębnej umowy, zawartej 

z UMFC korzystają – w siedzibie UMFC bądź poza nią – z infrastruktury badawczej 

UMFC.    

4. Przez podmioty, o których mowa w ust. 3 rozumie się w szczególności: jednostki 

naukowe, uczelnie, szkoły, fundacje, stowarzyszenia, osobowe lub kapitałowe spółki 

prawa handlowego, osoby fizyczne. 
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§ 4 

1. Regulamin znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których infrastruktura badawcza 

UMFC jest udostępniania, odpłatnie bądź nieodpłatnie, w siedzibie UMFC bądź poza 

siedzibą UMFC, osobom i podmiotom, o których mowa w § 3 Regulaminu w związku 

z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. 

2. Regulaminu nie stosuje się w sytuacji korzystania z infrastruktury badawczej UMFC dla 

celów działalności dydaktyczno-naukowej UMFC, obejmującej w szczególności 

prowadzenie zajęć dydaktycznych.  

 

 

Rozdział II 

Zasady korzystania z infrastruktury badawczej UMFC 

 

Podrozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 5 

1. Infrastruktura badawcza UMFC może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie  

z wytycznymi określonymi w umowie o realizację danego projektu badawczego lub 

naukowego bądź w programie badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. Korzystanie z infrastruktury badawczej UMFC odbywa się w zgodzie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w ustawach lub rozporządzeniach  

z jednoczesnym poszanowaniem właściwych przepisów prawa unijnego, jak również 

norm i reguł, charakterystycznych dla dziedziny naukowej, w której prowadzone są 

badania lub prace rozwojowe. 

3. Udostępnianie infrastruktury badawczej UMFC odbywa się przy uwzględnieniu potrzeb 

UMFC w zakresie bieżącej działalności dydaktyczno-naukowej UMFC, obejmującej  

w szczególności konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu zajęć dydaktycznych, 

prowadzonych przy wykorzystaniu elementów infrastruktury badawczej UMFC.  

 

§ 6 

Decyzja o wykorzystywaniu w celach komercyjnych infrastruktury badawczej UMFC, 

sfinansowanej w całości lub w części ze środków unijnych, przyznanych UMFC w ramach 

określonego programu unijnego wymaga analizy postanowień tegoż programu pod kątem 

zgodności odpłatnego udostępnienia infrastruktury badawczej UMFC z zasadami pomocy 

publicznej. 
 

§ 7 

1. UMFC poprzez udostępnianie użytkownikom infrastruktury badawczej, w tym 

specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej wspiera rozwój badań naukowych lub 

prac rozwojowych, prowadzonych w obszarach, związanych z działalnością UMFC.    

2. UMFC dąży do zapewnienia użytkownikom jak najlepszych warunków korzystania  

z infrastruktury badawczej, w tym specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej;  

w tym celu przewiduje się również możliwość udostępnienia infrastruktury badawczej 

UMFC poza teren UMFC przy zachowaniu warunków, określonych w Regulaminie. 
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3. UMFC dąży do zapewnienia wszystkim użytkownikom równych praw w zakresie 

dostępu do infrastruktury badawczej UMFC, przy czym pierwszeństwo w dostępie do 

specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej oraz innych elementów, składających się 

na infrastrukturę badawczą UMFC mają użytkownicy, prowadzący badania naukowe lub 

prace rozwojowe w ramach działalności, wykonywanej w UMFC, w szczególności 

pracownicy UMFC, a także spółki z udziałem UMFC. 

 

 

Podrozdział II 

Postanowienia szczegółowe 

 

§ 8 

1. Infrastruktura badawcza UMFC, jak również dokumentacja dotycząca zakupu 

poszczególnych elementów, składających się na infrastrukturę badawczą UMFC musi 

być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym. 

2. Przyjęcie elementów, składających się na infrastrukturę badawczą UMFC na stan 

środków trwałych UMFC następuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.   

 

§ 9 

Elementy, składające się na infrastrukturę badawczą UMFC przypisane są do danej jednostki 

organizacyjnej UMFC oraz do opiekuna. 

 

§ 10 

1. Opiekuna wyznacza Rektor spośród osób, będących pracownikami UMFC, wskazanych 

przez kierownika jednostki organizacyjnej UMFC, do której przypisana jest 

infrastruktura badawcza UMFC. 

2. Rektor może również zdecydować o wyznaczeniu kierownika jednostki organizacyjnej 

UMFC, do której przypisana jest infrastruktura badawcza UMFC na opiekuna tejże 

infrastruktury.   

3. Przed wyznaczeniem opiekuna, Rektor może zasięgnąć opinii kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej UMFC, w ramach której działa jednostka organizacyjna UMFC, 

do której przypisana jest infrastruktura badawcza UMFC. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w sytuacji, gdy infrastruktura badawcza UMFC jest 

przypisana do jednostki organizacyjnej UMFC, niebędącej jednostką wewnętrzną 

podstawowej jednostki organizacyjnej UMFC, w szczególności Biblioteki Głównej 

UMFC, Archiwum UMFC, Wydawnictw UMFC. 

5. Zaleca się dokonywanie wyboru kandydatów na opiekuna spośród pracowników UMFC, 

którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w zakresie działania specjalistycznej 

aparatury naukowo-badawczej lub innych elementów, składających się na infrastrukturę 

badawczą UMFC, przypisaną do danej jednostki organizacyjnej UMFC. 

 

§ 11 

1. Rektor może zdecydować o zatrudnieniu specjalisty z danej dziedziny naukowej lub 

badawczej, jeśli obsługa specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej bądź innych 

elementów, składających się na infrastrukturę badawczą UMFC wymaga wiadomości 
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(informacji) specjalnych, nieznanych pracownikom UMFC, a zapotrzebowanie na 

korzystanie z danej infrastruktury badawczej UMFC na rynku usług jest duże. 

2. Specjalista, o którym mowa w ust. 1 podlega opiekunowi.  

3. Zakres obowiązków specjalisty, określony szczegółowo w odrębnej umowie, zawartej 

z UMFC obejmuje prowadzenie dla użytkowników oraz pracowników, niebędących 

użytkownikami cyklu szkoleń i kursów z zakresu korzystania z infrastruktury badawczej 

UMFC. 

 

 

Podrozdział III 

Prawa i obowiązki w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej UMFC 

 

§ 12 

1. Obowiązkiem UMFC jest zabezpieczenie infrastruktury badawczej UMFC, w tym 

specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej przed kradzieżą lub celowym, umyślnym 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem.  

2. Dla realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 UMFC:  

a. wprowadzi karty eksploatacji infrastruktury badawczej, zawierające m.in. dane 

poszczególnych użytkowników oraz okres korzystania przez nich  

z infrastruktury badawczej,  

b. ulokuje specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą oraz inne elementy, 

składające się na infrastrukturę badawczą UMFC w miejscach niedostępnych 

dla osób nieupoważnionych lub postronnych. 

 

§ 13 

Do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej UMFC, do której przypisana jest 

infrastruktura badawcza UMFC należy: 

1) współpraca z opiekunami, mająca na celu efektywne wykorzystywanie infrastruktury 

badawczej UMFC oraz obniżenie kosztów pracy poszczególnych elementów, 

składających się na infrastrukturę badawczą UMFC, 

2) opracowanie wzoru karty, o której mowa w § 12 ust. 2 lit. a Regulaminu oraz 

kontrolowanie prawidłowego oraz zgodnego z prawdą wypełniania tychże kart, 

3) udzielanie zgody na korzystanie przez pracowników UMFC, studentów UMFC, 

doktorantów UMFC, stażystów UMFC, uczestników studiów podyplomowych UMFC 

oraz inne osoby, zatrudnione w UMFC na podstawie umów cywilno-prawnych  

z infrastruktury badawczej UMFC, 

4) zapewnienie obsługi administracyjno-księgowej – przy współpracy z odpowiednią 

komórką finansową UMFC – zarządzania infrastrukturą badawczą UMFC, 

5) gromadzenie informacji, dotyczących ewentualnych wydatków i przychodów z tytułu 

udostępniania infrastruktury badawczej UMFC użytkownikom oraz przekazywanie ich 

Rektorowi, 

6) przekazywanie Rektorowi informacji na temat potrzeb kierowanej przez siebie 

jednostki organizacyjnej UMFC w zakresie zapewnienia prawidłowego zarządzania 

infrastrukturą badawczą UMFC, 
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7) pomoc w określaniu oraz aktualizowaniu wysokości opłat, pobieranych przez UMFC  

z tytułu korzystania przez użytkowników z infrastruktury badawczej UMFC,  

8) opracowanie zasad BHP i PPOŻ w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej 

UMFC. 

 

§ 14 

1. Opiekun jest odpowiedzialny za sprawne działanie oraz prawidłowe zabezpieczenie 

infrastruktury badawczej UMFC. 

2. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 opiekun jest zobowiązany do: 

1) współpracy z kierownikiem jednostki organizacyjnej UMFC, do której przypisana jest 

infrastruktura badawcza UMFC, 

2) prowadzenia kart, o których mowa w § 12 ust. 2 lit. a Regulaminu,  

z bieżącym odnotowywaniem informacji, obejmujących w szczególności:  

a) dane identyfikacyjne poszczególnych użytkowników, 

b) datę udostępnienia infrastruktury badawczej UMFC, 

c) okres korzystania z infrastruktury badawczej UMFC, 

d) wszelkie przeglądy, naprawy i remonty infrastruktury badawczej UMFC, 

3) nadawania numerów wnioskom o udostępnienie infrastruktury badawczej UMFC oraz 

ich archiwizowania, 

4) określania kolejności udostępniania infrastruktury badawczej UMFC oczekującym 

przyszłym użytkownikom, z uwzględnieniem treści § 7 ust. 3  Regulaminu, 

5) rejestracji wydatków (w tym m.in. kosztów eksploatacji) oraz wpływów związanych 

z korzystaniem z infrastruktury badawczej UMFC oraz przekazywania informacji w 

tym zakresie kierownikowi jednostki organizacyjnej UMFC, do której jest przypisana 

dana infrastruktura badawcza UMFC, 

6) organizowania pracy naukowo-badawczej, prowadzonej w ramach UMFC przy 

wykorzystaniu infrastruktury badawczej UMFC. 

3. Opiekun nadzorujący pracę infrastruktury badawczej UMFC, w skład której wchodzą 

specjalistyczne rozwiązania informatyczne może w celu realizacji obowiązków,  

o których mowa w ust. 2 korzystać z pomocy informatyków, zatrudnionych w UMFC.  

 

§ 15 

Przepisy § 13 i § 14 Regulaminu stosuje się odpowiednio do kierownika jednostki 

organizacyjnej UMFC, który na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu został wybrany opiekunem 

danej infrastruktury badawczej UMFC, z jednoczesnym uwzględnieniem konieczności 

łączenia przez niego obowiązków, o których mowa w ww. przepisach Regulaminu. 

 

§ 16 

Użytkownicy są zobowiązani do: 

1) korzystania z infrastruktury badawczej UMFC zgodnie z jej przeznaczeniem, w celu 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, określonych we wniosku  

o udostępnienie infrastruktury badawczej UMFC, 

2) uczestniczenia w szkoleniach i kursach z zakresu korzystania z infrastruktury 

badawczej UMFC, prowadzonych przez specjalistów, pod rygorem cofnięcia zgody na 

udostępnienie infrastruktury badawczej UMFC,  
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3) zachowania przy korzystaniu z infrastruktury badawczej UMFC ostrożności, 

wymaganej w danych okolicznościach, 

4) złożenia, przed rozpoczęciem korzystania z infrastruktury badawczej UMFC, 

dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (umiejętności), konieczne do 

prawidłowego korzystania z danej infrastruktury badawczej UMFC, pod rygorem 

odmowy udzielenia zgody na udostępnienie danej infrastruktury badawczej UMFC,  

5) złożenia, przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej infrastruktury badawczej 

UMFC, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz przyjęcia na 

siebie zobowiązania do przestrzegania jego postanowień,    

6) informowania kierownika jednostki organizacyjnej UMFC, do której przypisana jest 

dana infrastruktura badawcza UMFC o wszelkich nieprawidłowościach, które pojawią 

się w trakcie korzystania z infrastruktury badawczej UMFC,   

7) przestrzegania zasad BHP i PPOŻ, opracowanych przez kierownika jednostki 

organizacyjnej UMFC, do której przypisana jest dana infrastruktura badawcza UMFC, 

8) stosowania się do wszelkich poleceń opiekuna lub kierownika jednostki 

organizacyjnej UMFC, do której przypisana jest dana infrastruktura badawcza UMFC  

w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej UMFC.  

 

 

Rozdział III 

Tryb i procedura udostępniania infrastruktury badawczej UMFC oraz opłaty za 

korzystanie z infrastruktury badawczej UMFC 

 

§ 17 

1. Udostępnienie infrastruktury badawczej UMFC pracownikowi UMFC następuje na jego 

pisemny wniosek i wymaga zgody kierownika jednostki organizacyjnej UMFC, do której 

przypisana jest infrastruktura badawcza, będąca przedmiotem wniosku. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga uzasadnienia, w szczególności zwięzłego 

przedstawienia rodzaju badań naukowych lub prac rozwojowych, planowanych do 

przeprowadzenia przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej UMFC. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej UMFC udziela zgody na udostępnienie 

pracownikowi UMFC infrastruktury badawczej UMFC po zasięgnięciu opinii opiekuna 

oraz ustaleniu dostępności danej infrastruktury, w tym liczby wniosków, złożonych 

celem jej udostępnienia na rzecz innych osób.    

 

§ 18 

1. Udostępnienie infrastruktury badawczej UMFC studentom UMFC, doktorantom UMFC, 

stażystom UMFC, słuchaczom studiów podyplomowych UMFC lub innym osobom, 

zatrudnionym w UMFC na podstawie umów cywilno-prawnych, następuje na ich 

pisemny wniosek, zgłoszony władzom UMFC w związku z uczestniczeniem przez nich 

w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, prowadzonych w ramach 

działalności naukowej UMFC bądź przy istotnej pomocy UMFC. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga uzasadnienia, w szczególności zwięzłego 

przedstawienia rodzaju badań naukowych lub prac rozwojowych, planowanych do 
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przeprowadzenia przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej UMFC oraz wskazania 

osób, uczestniczących w tych badaniach lub pracach.  

3. Zgody na udostępnienie infrastruktury badawczej UMFC osobom, o którym mowa  

w ust. 1 udziela kierownik jednostki organizacyjnej UMFC, do której przypisana jest 

infrastruktura badawcza, będąca przedmiotem wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej UMFC udziela zgody, o której mowa w ust. 3 po 

zasięgnięciu opinii opiekuna oraz ustaleniu dostępności infrastruktury badawczej, będącej 

przedmiotem wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 19 

Udostępnienie infrastruktury badawczej UMFC osobom, o którym mowa w § 17 i § 18 

Regulaminu na zewnątrz, tj. poza siedzibę UMFC wymaga uzyskania dodatkowej zgody ze 

strony Rektora, wyrażonej na piśmie.  

 

§ 20 

1. Udostępnienie infrastruktury badawczej UMFC podmiotom zewnętrznym (osobom 

fizycznym i prawnym) następuje na ich pisemny wniosek i wymaga zawarcia odrębnej 

umowy, regulującej prawa i obowiązki stron, tj. użytkownika oraz UMFC, w tym 

również wysokość opłaty, przysługującej UMFC z tytułu korzystania przez podmiot 

zewnętrzny z infrastruktury badawczej UMFC. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wymaga uzasadnienia, w szczególności zwięzłego 

przedstawienia rodzaju badań naukowych lub prac rozwojowych, planowanych do 

przeprowadzenia przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej UMFC, określenia 

zamierzonego miejsca korzystania z infrastruktury badawczej UMFC, tj. w siedzibie 

UMFC bądź poza siedzibą UMFC oraz proponowaną wysokość opłaty, przysługującej 

UMFC z tytułu udostępnienia infrastruktury badawczej UMFC. 

3. Zgody na udostępnienie infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym udziela 

Rektor, po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki organizacyjnej UMFC, do której 

przypisana jest infrastruktura badawcza, będąca przedmiotem wniosku, o którym mowa 

w ust. 1. 

4. Udostępnienie podmiotowi zewnętrznemu infrastruktury badawczej UMFC na zewnątrz, 

tj. poza siedzibę UMFC może być uzależnione od udzielenia przez podmiot zewnętrzny 

(wnioskodawcę) odpowiedniego zabezpieczenia (np. zwrotnej kaucji). 

 

§ 21 

1. Opłata z tytułu udostępnienia infrastruktury badawczej UMFC winna być ustalona  

w oparciu o stawki rynkowe, przy uwzględnieniu takich czynników jak:  

a) planowany okres korzystania z danej infrastruktury,  

b) koszty eksploatacji elementów, składających się na daną infrastrukturę, 

c) koszt ewentualnego zatrudnienia pracowników naukowych UMFC lub specjalisty do 

obsługi danej infrastruktury przy prowadzeniu przez podmiot zewnętrzny badań 

naukowych lub prac rozwojowych, 

d) koszty ewentualnego transportu i ubezpieczenia danej infrastruktury. 
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych interesem UMFC istnieje 

możliwość odstąpienia przez Rektora od stosowania stawek rynkowych dla ustalenia 

należnej UMFC opłaty z tytułu udostępnienia infrastruktury badawczej UMFC. 

 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy: 

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

 

§ 23 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2015 roku. 

 

 

 

 

 


