Załączntk nr l do Uchwały Senatu Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie nr 4 l 2015 z dnia 4 marca 20l5 r, w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni

I.

Postanowienia ogólne

§1
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, o ile nie wskazano inaczej, oznaczają:
l) Uczęlnia- Uczelnię Warszawską im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
2) Statut - Statut Uczelni Warszawskiej im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
3) ustawa - ustawę z dnta 27 ltpca 2005 r. Prawo o szkolnictwie ullższym (t. j. Dz. U. z 2012
r., poz. 572 ze zm.),
4) badania naukowe:
a) badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne
podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wtedzy o podstawach
zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne
zastosowanie lub uzytkowanie,
b) badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy,
zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
c) badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oIaz
umiejętnościw celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub
wprowadzanla znaazących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług;
badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych,
szczegolnie do oceny przydatności technologii rodzĄowych, z wyjątkiem prototypów
objętych zakresem prac rozwojowych.
5) prace rozwojowe - nabywanie, łączente, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej
aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i dziŃalności gospodarczej
oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania
nowych, zmienionych lub ulepszonychproduktów, procesów i usług,
6) pracownik - osobę dokonującą świadczeńnarzecz Uczelni w ramach stosunku pracy lub na
podstawie innej umowy,
7) student - studenta Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

§2

Regulamin ma zastosowanie w zakresie użytkowania, eksploatacji i wykorzystania infrastruktury
badawczej oraz wyposażenia Uczelni przy prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych.

II. Prawa i obowiązki Uczelni, pracowników oraz studentów w zakresie korzystania z

infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych

1.

2.

§3
studenci są uprawnieni do korzystania z infrastruktury badawczej otaz
wyposazenia Uczelni przy prowadzęniu badań naukowych i prac rozwojowych na zasadach
określonych w Regulaminie Biblioteki, Regulaminie korzystania z pracowni komputerowych
lub za zgodą Uczelni po złożeniu wniosku do Rektora o udostepnienie infrastruktury bada-wczej.

Pracownicy

i

Wniosek, o którym mowa w ust, 1, powinien zavłięrać:
a) wskazanie przewidywanego czaslJ, w którym infrastruktura ma być udostępniana,
b) zwięzły opis prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

3.
4.
5.

i

są

do

podejmowania wszelkich działań
zmierzających do ochrony oraz dbałościo całośćinfrastruktury badawczej Uczelni.
Uczelnia nabieżąco rno.rito.,r1" przestrzeganię zasadkorzystania z infrastrukturY badawczej.
W przypadku stwierdzęnia naruszenia zasad korzystania z infrastrukturY badawczej Uczelni
prri, piacowników lub studentów, IJczelnia zobowiązana jest do wszczynania odPowiednich
po stęp-owań dyscyplinarnych lub zawiadamiani a właściwychorganów Państwa.

IJczelnia, pracownicy

studenci

zobowiązani

III.Zasady korzystania i wysokość opłat zakorzystanie z infrastruktury badawczej do
prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych

§4

Zasady korzystania i wysokośćopłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do Prowadzenia
są
badań naukówych i prac rozwojówy ch przez podmioty inne niz pracownicy lub studenci,
każdorazowo określane w umowie zawieranej przez Uczelnię ztym podmiotem,

Iv. postanowienia końcowe

§5

W sprawach dotyczących korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni przy prowadzeniu badań
naukowych i prac rozwojowych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decYduje Rektor.

