
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2017; poz. 68 

   

UCHWAŁA Nr 30 

 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

 

Regulamin korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej w Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

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

wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842)  

 

 

u c h w a l a   się, co następuje: 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogóle 

 

§ 1 

 

1. Regulamin korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej w Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej regulaminem, określa warunki oraz zasady 

korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, zwanym dalej Uniwersytetem. 

2. Regulamin określa w szczególności: 

1) prawa i obowiązki Uniwersytetu oraz jego pracowników, doktorantów, studentów w 

zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych 

lub prac rozwojowych; 

2) zasady korzystania i ustalania wysokości opłat za udostępnianie infrastruktury 

badawczej Uniwersytetu do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych 

przez podmioty inne, niż wskazane w pkt. 1. 

3. Ilekroć mowa o infrastrukturze badawczej, rozumie się przez to także laboratoria wraz 

z wyposażeniem. 

 

§ 2 

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Uniwersytet – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

2) jednostka organizacyjna – podstawową jednostkę organizacyjną w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U.  

z 2016 r., poz. 1842); 
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3) kierownik jednostki – kierownika jednostki organizacyjnej; 

4) infrastruktura badawcza – wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny; 

specjalistyczne urządzenia i aparaty do przeprowadzania badań technicznych; 

specjalistyczne zbiory: przyrodnicze, w bibliotekach i archiwach; infrastruktura 

informatyczna, w tym komputery o dużej mocy obliczeniowej, specjalistyczne 

programy komputerowe, wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych; inne urządzenia służące do wykonywania badań; 

5) dysponent infrastruktury – kierownika jednostki organizacyjnej, w posiadaniu 

którego znajduje się infrastruktura badawcza lub inną osobę upoważnioną przez 

właściwego kierownika jednostki Uniwersytetu do dysponowania wskazaną 

infrastrukturą badawczą; 

6) opiekun infrastruktury – osobę lub osoby wyznaczone przez dysponenta 

infrastruktury, spośród pracowników jednostki organizacyjnej, do sprawowania 

nadzoru nad infrastrukturą badawczą, posiadające niezbędne kwalifikacje i wymagane 

uprawnienia, w szczególności do obsługi aparatury i urządzeń specjalistycznych; 

7) pracownik – osobę pozostającą w stosunku pracy z Uniwersytetem; 

8) doktorant – uczestnika studiów doktoranckich, a także osobę realizującą całość lub 

część przewodu doktorskiego w Uniwersytecie oraz osoby odbywające staże naukowe 

w Uniwersytecie; 

9) student – osobę kształcącą się na studiach I i II stopnia lub jednolitych studiach 

magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet oraz słuchacza studiów 

podyplomowych; 

10) użytkownik infrastruktury – osobę korzystającą z infrastruktury badawczej przy 

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym: pracownika, 

doktoranta, studenta lub podmiot zewnętrzny prowadzący badania naukowe lub prace 

rozwojowe przy wykorzystaniu  infrastruktury badawczej na podstawie zawartej z 

Uniwersytetem odrębnej umowy cywilnoprawnej; 

11) podmiot zewnętrzny – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, zewnętrzną w stosunku do Uniwersytetu, w tym 

CTT UMK sp. z o.o., spółki spin-off UMK i pracowników Uniwersytetu realizujących 

zadania nie zlecone przez Uniwersytet,  

12) spółka spin-off – spółkę handlową, której wspólnikiem lub akcjonariuszem może być 

co najmniej jeden pracownik Uniwersytetu, zawiązaną w celu komercjalizacji 

chronionych dóbr intelektualnych oraz projektów racjonalizatorskich, do których 

prawa posiada Uniwersytet, powiązaną w szczególności organizacyjnie, 

formalnoprawnie lub finansowo z Uniwersytetem lub jego spółką celową; 

13) CTT – Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o.; spółkę celową, w której 

Uniwersytet posiada 100% udziałów, powołaną w szczególności do obejmowania 

udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenia spółek kapitałowych, które powstają 

w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych 

w Uniwersytecie; 

14) badania naukowe lub prace rozwojowe – badania naukowe lub prace rozwojowe w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 2045); 

15) korzystanie – korzystanie z infrastruktury badawczej przez pracowników, 

doktorantów lub studentów do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych 

oraz działalności dydaktycznej, 

16) udostępnianie – umożliwienie korzystania z infrastruktury badawczej podmiotom 

zewnętrznym prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe przy 
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wykorzystaniu infrastruktury badawczej na podstawie zawartej z Uniwersytetem 

odrębnej umowy cywilnoprawnej. 

 

 

Rozdział II 

Ogólne zasady korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej 

 

§ 3 

 

1. Korzystanie z infrastruktury badawczej lub jej udostępnianie odbywa się w zgodzie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z jednoczesnym poszanowaniem 

właściwych przepisów prawa unijnego, jak również norm i reguł właściwych dla obszaru  

i dziedziny nauki, w której prowadzone są badania lub prace rozwojowe oraz 

wewnętrznymi aktami prawnymi Uniwersytetu. 

2. Infrastruktura badawcza może być odpłatnie udostępniana w celu prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z realizacją zadań 

ustawowych lub statutowych Uniwersytetu, w szczególności w zakresie działalności 

naukowo-badawczej, dydaktycznej lub innych przyjętych zobowiązań. 

3. Infrastruktura badawcza finansowana lub współfinansowana ze środków zewnętrznych 

udostępniana jest na zasadach określonych w projekcie o jej finansowaniu. 

 

§ 4 

 

1. Infrastruktura badawcza wraz z dokumentacją jej dotyczącą powinna być zabezpieczona 

w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym.  

2. Poszczególne elementy infrastruktury badawczej są przypisane do właściwej jednostki 

organizacyjnej. 

3. Infrastruktura badawcza może być obsługiwana przez opiekunów infrastruktury oraz 

przez pracowników, doktorantów lub inne osoby posiadające niezbędne kwalifikacje oraz 

wymagane uprawnienia. 

4. Udostępnianie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury badawczej podlega 

ewidencji.  

5. Ewidencja jest prowadzona na podstawie karty udostępniania aparatury naukowo-

badawczej. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 5 

 

1. Uniwersytet nie udostępnia infrastruktury badawczej, jeżeli:  

1) czynności, cel albo sposób wykonywania badań naukowych lub prac rozwojowych 

są niezgodne z prawem lub naruszają dobre imię Uniwersytetu; 

2) osoba, która ma wykonać badania naukowe lub prace rozwojowe z wykorzystaniem 

infrastruktury badawczej nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz wymaganych 

uprawnień. 

2. Uniwersytet może odmówić udostępniania infrastruktury badawczej, jeżeli badania 

naukowe lub prace rozwojowe mogą spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego oraz mienia Uniwersytetu. 
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Rozdział III 

Obowiązki dysponenta infrastruktury badawczej 

 

§ 6 

 

1. Dysponent infrastruktury badawczej sprawuje nadzór nad korzystaniem i udostępnianiem 

tej infrastruktury. 

2. Dysponent infrastruktury badawczej odpowiedzialny jest za odpowiedni stan 

infrastruktury badawczej. 

3. Dysponent infrastruktury nadzoruje bezpieczeństwo użytkowania infrastruktury 

badawczej. 

4. Do obowiązków dysponenta infrastruktury badawczej należy w szczególności: 

1) przygotowanie i aktualizowanie listy urządzeń składających się na  infrastrukturę 

badawczą, które mogą być udostępniane;  

2) udzielanie zgody na korzystanie z infrastruktury badawczej w ramach badań 

naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w kierowanej jednostce 

organizacyjnej lub we współpracy między jednostkami organizacyjnymi; 

3) udzielanie zgody na udostępnienie podmiotom zewnętrznym infrastruktury 

badawczej; 

4) ustalanie cenników opłat za udostępnianie infrastruktury badawczej, według zasad 

określanych przez rektora; 

5) ochrona interesów Uniwersytetu w związku z korzystaniem i udostępnianiem 

infrastruktury badawczej. 

 

Rozdział IV 

Obowiązki opiekuna infrastruktury badawczej 

 

§ 7 

 

1. Opiekun po uzgodnieniu z dysponentem infrastruktury odpowiedzialny jest za organizację 

pracy naukowo-badawczej, prowadzonej z wykorzystaniem infrastruktury, za sprawne jej 

działanie oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą. 

2. Do obowiązków opiekuna należy w szczególności: 

1) współpraca z dysponentem infrastruktury; 

2) prowadzenie ewidencji udostępniania aparatury naukowo-badawczej; 

3) określanie kolejności wykonywanych badań naukowych lub prac rozwojowych  

z wykorzystaniem infrastruktury badawczej, w porozumieniu z dysponentem 

infrastruktury;  

4) ustalanie należności za udostępnianie infrastruktury badawczej,   

w uzgodnieniu z dysponentem infrastruktury; 

5) zgłaszanie do właściwego podmiotu awarii infrastruktury badawczej oraz 

monitorowanie terminu jej naprawy, zgłaszanie do upoważnionej jednostki 

administracji centralnej  szkód w celu uzyskania stosownego odszkodowania; 

6) prowadzenie szkoleń z obsługi aparatury naukowo-badawczej lub innych elementów 

infrastruktury badawczej. 
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§ 8 

 

1. Opiekun określa sposób prowadzenia szkolenia z obsługi aparatury naukowo-badawczej 

lub innych elementów infrastruktury badawczej oraz wymagania, jakie muszą być 

spełnione przez osoby w nim uczestniczące. 

2. Opiekun zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z instrukcjami 

przygotowanymi przez uprawnione osoby. 

 

Rozdział V 

Korzystanie z infrastruktury badawczej  

 

§ 9 

 

Infrastruktura badawcza będąca w dyspozycji danej jednostki organizacyjnej może być 

wykorzystywana przez jej pracowników, doktorantów lub studentów w celu prowadzenia 

badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w ich bieżącej działalności 

badawczej i dydaktycznej. 

 

§ 10 

 

1. Infrastruktura badawcza będąca w dyspozycji danej jednostki organizacyjnej może być 

wykorzystywana przez pracowników, doktorantów lub studentów innej jednostki 

organizacyjnej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez pracowników, doktorantów lub studentów   

z innej jednostki organizacyjnej odbywa się na zasadach ustalonych pomiędzy 

kierownikami jednostek organizacyjnych. 

3. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez  pracowników, doktorantów lub studentów  

z innej jednostki organizacyjnej następuje za zgodą dysponenta infrastruktury na wniosek 

bezpośredniego przełożonego pracownika. W przypadku studentów lub doktorantów  

o pozwolenie na korzystanie z infrastruktury badawczej występuje opiekun naukowy 

będący pracownikiem. 

 

§ 11 

 

Pierwszeństwo w dostępie do korzystania z infrastruktury badawczej  zapewnia się 

pracownikom zatrudnionym w jednostce organizacyjnej dysponującej infrastrukturą 

badawczą, doktorantom lub studentom odbywającym w tej jednostce studia – w związku  

z zakresem wykonywanych obowiązków pracowniczych oraz w ramach realizowanego 

programu studiów.  

 

Rozdział VI 

Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym 

 

§ 12 

  

1. Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona ustala wykaz infrastruktury 

badawczej, która może być udostępniana podmiotom zewnętrznym. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust.1 jest publikowany na stronie internetowej jednostki 

organizacyjnej oraz jest przekazywany do AIP UMK. 
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3. Udostępnianie infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych wymaga podpisania stosownej umowy na korzystanie z infrastruktury, 

której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Udostępnianie infrastruktury odbywa się wyłącznie na terenie Uniwersytetu. 

 

§ 13 

 

1. Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym odbywa się na 

zasadach równego dostępu dla wszystkich podmiotów zewnętrznych. 

2. Udostępnianie infrastruktury badawczej następuje na pisemny wniosek podmiotu 

zewnętrznego, skierowany do kierownika jednostki organizacyjnej.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wymaga w szczególności przedstawienia rodzaju 

badań naukowych lub prac rozwojowych planowanych do przeprowadzenia przy 

wykorzystaniu infrastruktury badawczej Uniwersytetu. 

4. Każdy podmiot zewnętrzny, któremu udostępniono infrastrukturę badawczą  

ma obowiązek obchodzić się z nią z należytą dbałością, której brak może skutkować 

odpowiedzialnością na zasadach określonych w umowie lub przepisach odrębnych. 

 

§ 14 

 

Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotowi zewnętrznemu odbywa się  

w następujący sposób: 

1) w przypadku spółki CTT UMK sp. z o.o., spółek spin-off oraz pracowników 

występujących jako podmiot zewnętrzny – może otrzymać do samodzielnego 

korzystania infrastrukturę badawczą w pomieszczeniach Uniwersytetu; 

2) w pozostałych przypadkach – podmiot zewnętrzny otrzymuje na czas określony do 

dyspozycji infrastrukturę badawczą wraz z obsługą pracowników. 

 

Rozdział VII 

Opłaty za udostępnianie infrastruktury badawczej 

 

§ 15 

 

Cennik udostępniania infrastruktury badawczej ogłasza rektor w formie obwieszczenia. 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 

 

   

     Z up. Rektora  

Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej 

 

 

 

   prof. dr hab. Andrzej Sokala 


