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Załącznik do Uchwały Senatu nr 60/2022 z dnia 27.09.2022 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ 

AKADEMII NAUK STOSOWANYCH IM. JÓZEFA GOŁUCHOWSKIEGO 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 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 (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz 

§ 19 ust. 1 pkt. 6 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego (zwanej dalej 

ANSG), wprowadzonego Uchwałą nr 4/2022 Zgromadzenia Wspólników Ostrowieckiej Szkoły 

Biznesu – spółki z o.o. (założyciela ANSG) z dnia 20 kwietnia 2022 r.,  

2. Regulamin określa w szczególności: 

a) prawa i obowiązki uczelni, pracowników i studentów w zakresie korzystania z infrastruktury 

badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej, 

b) zasady korzystania i ustalania opłat za korzystania z infrastruktury badawczej do prowadzenia 

działalności naukowej przez podmioty inne niż wskazane w lit. a. 

 

§ 2 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Uczelnia – Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego (ANS), 

b) Pracownik – osoba zatrudniona w Uczelni na podstawie umowy o pracę, 

c) Osoby zatrudnione w ANS– osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną, 

d) Student - osoba kształcąca się w Uczelni na studiach wyższych, podyplomowych i innych 

formach kształcenia, 

e) Infrastruktura badawcza Uczelni zwana dalej Infrastrukturą badawczą – pomieszczenia, zasoby 

informatyczne (pracownie, komputery, sieć oprogramowanie), pracownie praktycznej nauki 

zawodu wraz w wyposażeniem, specjalistyczne zbiory biblioteczne i archiwalne, posiadane bazy 

danych, 

f) Podmioty zewnętrzne – podmioty poza pracownikami, lub studentami korzystający 

z infrastruktury badawczej, 
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e) Udostępnienie aparatury - dotyczy umożliwienia korzystania z aparatury podmiotom 

zewnętrznym. Może ono nastąpić po uprzednim zgłoszeniu Kanclerzowi lub osobie przez niego 

upoważnionej tematu, celu badań oraz czasu, zakresu i rodzaju wykorzystywanej infrastruktury 

i zawarciu pisemnej umowy. 

 

II. Prawa i obowiązki Uczelni, jej pracowników i osób zatrudnionych w ANS 

oraz studentów 

 
§3 

Prawa i obowiązki Uczelni 

 
1. Uczelnia ma prawo dysponowania infrastrukturą badawczą stanowiącą jej własność. 

2. Obowiązkiem Uczelni jest umożliwienie pracownikom i osobom zatrudnionym w ANS oraz 

studentom nieodpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej dla prowadzenia 

działalności naukowej. 

3. Uczelnia ma prawo umożliwić podmiotom zewnętrznym odpłatne korzystanie z posiadanej 

infrastruktury badawczej na podstawie zawartej z takim podmiotem umowy. 

4. Uczelnia w uzasadnionych przypadkach ma prawo odmówić podmiotom zewnętrznym 

odpłatnego udostępnienia infrastruktury badawczej. 

5. Infrastruktura badawcza może być udostępniana odpłatnie lub nieodpłatnie, jeżeli nie będzie 

to kolidować z procesem dydaktycznym oraz z prowadzonymi pracami naukowo- 

badawczymi. 

6. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Infrastruktury badawczej, 

poprawność wyników obliczeń oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku wykorzystania 

tej Infrastruktury. 

 

§4 

Prawa i obowiązki pracowników i osób zatrudnionych w ANS 

 
1. Wszyscy pracownicy i osoby zatrudnione w ANS mają prawo do nieodpłatnego korzystania z 

infrastruktury badawczej Uczelni dla celów dydaktycznych i badawczych . 

2. Pracownicy Uczelni realizujący badania naukowe mają prawo do korzystania z infrastruktury 

badawczej Uczelni, w tym: 

a) pomieszczeń służących do prowadzenia prac badawczych, 

b) wyposażenia i urządzeń służących realizacji badań naukowych 

3. Infrastruktura badawcza może być udostępniana, jeżeli nie będzie to kolidować z procesem 

dydaktycznym oraz z prowadzonymi pracami naukowo-badawczymi. 

4. Nadzór oraz bieżącą kontrolę nad wykorzystaniem infrastruktury badawczej sprawuje 

kanclerz lub osoba przez niego upoważniona. 
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5. Pierwszeństwo w dostępie do infrastruktury badawczej mają pracownicy i osoby zatrudnione 

w Uczelni pracujące w jednostkach organizacyjnych, w których zlokalizowana została 

infrastruktura badawcza. 

6. Pracownicy i osoby zatrudnione w ANS mają prawo do korzystania z udostępnionej 

infrastruktury badawczej samodzielnie pod warunkiem przeszkolenia z zasad jej obsługi lub 

pod nadzorem przeszkolonego pracownika. 

7. Wniosek o wykorzystanie infrastruktury badawczej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

8. Załącznikiem do Wniosku o którym mowa w ust. 7 jest streszczenie projektu badawczego 

pracownika potwierdzone przez Kierownika macierzystej jednostki organizacyjnej. 

9. Każda osoba korzystająca z infrastruktury badawczej zobowiązana jest do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów BHP i instrukcji PPOŻ oraz regulaminów dostępowych o ile takie 

istnieją. 

 
§5 

Prawa i obowiązki Studentów 

 
1. Studenci Uczelni mają prawo do korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni  w 

ramach: 

a) modułów zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie 

nauki związanej z danym kierunkiem studiów, 

b) wykonywania badania do prac dyplomowych, 

c) członkostwa w kołach naukowych i stowarzyszeniach, 

d) współrealizacji projektów naukowo-badawczych kierowanych przez pracowników 

Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego 

2. Studenci mogą korzystać z infrastruktury badawczej Uczelni wyłącznie pod nadzorem 

nauczyciela akademickiego, opiekuna koła naukowego lub opiekuna projektu naukowo- 

badawczego. 

 

II. Szczegółowe zasady korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni 

przez podmioty zewnętrzne 

 
§6 

Procedura udostępnienia aparatury podmiotom zewnętrznym 

 

1. Udostępnienie aparatury do prowadzenia badań podmiotom zewnętrznym następuje na ich 

pisemny wniosek  i wymaga zgody kanclerza, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

2. Zgodę na wykorzystanie infrastruktury badawczej Uczelni podmiotom zewnętrznym w celu 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych wydaje Kanclerz na podstawie opinii 

Kierownika jednostki organizacyjnej w której zlokalizowana została infrastruktura badawcza. 
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3. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez podmioty zewnętrzne, odbywa się 

każdorazowo na podstawie pisemnej umowy pod rygorem nieważności. Wzór umowy 

stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. Umowa o której mowa w ust. 3 winna określać prawa i obowiązki stron w zakresie 

korzystania z infrastruktury badawczej i zawierać w szczególności: 

a) okres korzystania z infrastruktury badawczej, 

b) sposób korzystania z infrastruktury (np.: samodzielnie po przeszkoleniu lub samodzielnie 

pod nadzorem przeszkolonego pracownika Uczelni), 

c) wysokość opłat za wykorzystanie infrastruktury badawczej i zasady ich regulowania przez 

podmiot zewnętrzny. 

5. Wynagrodzenie za korzystanie z infrastruktury badawczej winno uwzględniać ceny rynkowe. 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest okresowe ustalenie warunków preferencyjnych. 

6. Umowy o których mowa w ust. 3, powinny zawierać zastrzeżenie o możliwości jej 
wypowiedzenia przez Uczelnię ze skutkiem natychmiastowym w razie nieprzestrzegania. 

7. W przypadku korzystania z  Infrastruktury badawczej w skład której wchodzą materiały 

zużywalne podmiot zewnętrzny ponosi koszty zużytych materiałów. 

 

IV Postanowienia końcowe 

 
§7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. W kwestiach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Kanclerz 

w granicach dozwolonych przez przepisy obowiązującego prawa. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 październikiem 2022r. 

 

 
Załączniki - wzory dokumentów: 

1) Wniosek o udostępnienie Infrastruktury badawczej ANS. 

2) Wzór umowy. 
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Załącznik numer 1 

do Regulaminu korzystania z infrastruktury 

 

 

Wniosek 

o udostępnienie Infrastruktury badawczej ANS 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(nazwa infrastruktury) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

(dane wypożyczającego) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

(temat, cel badań, czas wykorzystania) 

 

 

 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnienie aparatury z operatorem/bez operatora* 

 

………………………………………………... 
(Kanclerz ANS) 

 

 

Oświadczam, że w razie zniszczenia, udostępnionej aparatury ponoszę odpowiedzialność 

materialną. 

 

……………………………... 
(podpis wypożyczającego) 

 

 

 

 

Ostrowiec Św., dnia ……………………… 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik numer 2 

do Regulaminu korzystania z infrastruktury 

 

 

UMOWA NAJMU INFRASTRUKTURY BADWCZEJ ANS – nr …….. 

 

 

zawarta w dniu .................................................... w Ostrowcu Św. pomiędzy: 

 

Akademią Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, ul. Akademicka 12, 27-400 
Ostrowiec Św., 

 

reprezentowaną przez Kanclerza ANS  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Wynajmującym”, 

a 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowana/ym przez: 

…………………………………….. - …………………………………………….., 

…………………………………….. - …………………………………………….., 

zwaną/ym dalej „Najemcą”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem pomieszczenia infrastruktury badawczej będącej 

własnością Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego znajdującej się 

w strukturach jednostki organizacyjnej …………………………………………………… 

 

2. W ramach przedmiotu niniejszej umowy oraz ustalonej odpłatności Najemca ma prawo 

korzystania również z sanitariatów, korytarzy oraz innych pomieszczeń wspólnych lub 

ogólnodostępnych. 

 
 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …....................... do dnia …......................w celu 

przeprowadzania przez Najemcę dla własnych celów ….................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
(krótki opis lub tytuł badań naukowych lub prac rozwojowych) 
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według harmonogramu ustalonego przez Strony w przedmiocie korzystania w poszczególnych 

miesiącach/dniach i godzinach z przedmiotu najmu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Najemca oświadcza, że przedmiot najmu został przez niego sprawdzony, nie zawiera wad i jest 

w należytym stanie technicznym, który pozwala na korzystanie z niego zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

2. Udostępnienie przedmiotu najmu będzie następowało każdorazowo w terminach ustalonych 

w harmonogramie, o którym mowa w załączniku do umowy. 

3. Incydentalna zmiana terminu udostępnienia przedmiotu najmu nie wymaga aneksu do umowy, 

niemniej wymaga pisemnego uzgodnienia Stron przed udostępnieniem przedmiotu najmu 

w nowym terminie. 

4. Przed pierwszym udostępnieniem lub w terminie odrębnie uzgodnionym przez Strony osoby 

reprezentujące Najemcę, które w ramach niniejszej umowy będą korzystały z przedmiotu najmu, 

zobowiązane są poddać się przeszkoleniu z obsługi przedmiotu najmu. Wynajmujący zastrzega 

sobie prawo wstrzymania się z udostępnieniem przedmiotu najmu w przypadku, gdy ww. osoby 

odmówią poddania się przeszkoleniu lub uznania przez Wynajmującego, że osoby te pomimo 

przeszkolenia nie dają rękojmi należytego korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

§ 4 

1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

do poszanowania obowiązujących w budynku przepisów prawa, regulaminów wewnętrznych 

i zasad związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową. 

2. Najemca jest uprawniony do korzystania z przedmiotu najmu w celu określonym w umowie 

i pod ogólnym nadzorem oraz kierownictwem Wynajmującego, w tym stosując się do uwag 

i zaleceń przedstawiciela Wynajmującego. 

3. Najemca nie jest uprawniony do samodzielnego i bez zgody Wynajmującego jakiegokolwiek 

przemieszczania i wynoszenia przedmiotu najmu (jego poszczególnych elementów), jak również 

podłączania własnych nośników danych lub kopiowania danych z przedmiotu najmu, w tym 

zwłaszcza z urządzeń/komputerów sterujących przedmiotem najmu. 

 

§ 5 

1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy przedmiot umowy w stanie przydatny do 

umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez cały czas trwania umowy. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na 

własny koszt wad przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 

najmu zgodnie z umową. 

3. Wady przedmiotu najmu spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Najemcy obligują 

Najemcę do zwrotu nakładów poniesionych przez Wynajmującego w celu ich usunięcia we 

własnym zakresie. 

 

§ 6 

1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w kwocie brutto ..................... zł. 

(słownie: …………………………………………………....) - za każdą rozpoczętą godzinę 

zegarową korzystania z przedmiotu najmu. 
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2. Czynsz płatny jest w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia doręczenia faktury wraz 

 

ze specyfikacją wykorzystania przedmiotu najmu. Jeśli z ustalonego harmonogramu będzie 

wynikało, że udostępnienie przedmiotu najmu będzie następowało częściej niż raz w miesiącu 

kalendarzowym, to Wynajmujący będzie wystawiał fakturę opiewającą na łączną kwotę 

przypadającą za cały miesięczny okres korzystania z przedmiotu najmu. 

3. Brak płatności czynszu w terminie, o którym mowa w ust. 2, uprawnia Wynajmującego do 

wstrzymania się z udostępnieniem przedmiotu najmu w najbliższym terminie wynikającym 

z harmonogramu, a ponadto Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym. 

 

§ 7 

1. Rozwiązanie umowy najmu, zwalnia Wynajmującego od obowiązku udostępnienia Najemcy 

przedmiotu najmu w terminach wynikających z harmonogramu, zaś Najemcę obliguje do 

wywiązania się z zobowiązań powstałych przed rozwiązaniem umowy najmu. Najemca nie jest 

odpowiedzialny za zużycie przedmiotu najmu będące wynikiem prawidłowego używania. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na początek najbliższego 

terminu udostępnienia przedmiotu najmu wynikającego z harmonogramu. 

 

§ 8 

1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy 

w Katowicach. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron umowy. 

 

 
 

Wynajmujący: Najemca: 

 
 

…………………………………… …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK: 

1. Harmonogram korzystania z przedmiotu najmu w poszczególnych miesiącach/dniach 

i godzinach . 


