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                                                                                                                                    Załącznik do uchwały nr 6/2014/2015 

                                                                                                                                                                                      Senatu WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, 

                                                                                                                                                                                      z dnia 31 marca  2015r. 

 

                                                          R E G U L A M I N  

                     korzystania z infrastruktury badawczej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego  

                                                            i Indywidualnego „ APEIRON” w Krakowie 

 

                                                                                           ROZDZIAŁ  I 

                                                                              POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                                                                  § 1 

Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 

1) ustawa z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( DZ.U. z 2012r., poz. 572 
    późn. zm.), dalej jako „ Ustawa”; 
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny ( DZ.U. z 2014r.,poz. 121, z późn. zm.), 
     dalej jako „ Kodeks cywilny”; 
3) ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( DZ.U.2014r., poz. 1502, z późn. zm.),  
    dalej jako „ Kodeks pracy”; 
4) ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej ( tekst jedn. DZ.U. z 2013r., 
     poz. 1410, z późn. zm.), dalej jako „ Prawo własności przemysłowej”; 
5) ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ.U. z 2006r., 
     Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), dalej jako „Prawo autorskie”; 
6) ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie bazy danych ( DZ.U. z 2001r., Nr 128, poz. 1402, 
     z późn.  zm.), dalej jako „ Ustawa o chronie baz danych”; 
7) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( DZ.U. z 2003r., 
     Nr 153, poz.1503, z późn. zm.), dalej jako „ Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”; 
8) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki ( tekst jedn. DZ.U. z  
     2014r., poz. 1620, z późn. zm.), dalej jako „ Ustawa o finansowaniu nauki”. 
 
                                                                                   § 2 
 
1.  Użytym w regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenie: 

 1)   Uczelnia – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON w 

         Krakowie wraz z wydziałem zamiejscowym w Katowicach. 

  2)  Regulamin – Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni. 

  3)  Rektor – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „APEIRON” 

        w Krakowie. 

  4)  pracownik – Osoba zatrudniona w Uczelni  na podstawie umowy o pracę lub na podstawie 

        mianowania. Przepisy niniejsze stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych  

        przez Uczelnię  na podstawie umów cywilnoprawnych oraz innych osób spoza 
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       Uczelni, współpracujących  z Uczelnią na podstawie zawartych szczegółowych umów.    

  5)  student – Osoba kształcąca się na studiach wyższych prowadzonych przez Uczelnię, 

       uprawnioną  do  ich prowadzenia. 

  6) uczestnik kształcenia – studenci oraz uczestnicy innych form kształcenia w Uczelni. 

  7) jednostka – Wydział Uczelni.      

  8) kierownik jednostki – Dziekan każdego  wydziału Uczelni. 

  9) badania naukowe – rozumie się przez to badania , o których mowa w art.2, pkt.3 

       Ustawy o finansowaniu nauki. 

10) prace rozwojowe – rozumie się przez to prace, o których mowa w art.2, pkt 4 Ustawy 

       o finansowaniu nauki. 

11) infrastruktura badawcza – rozumie się przez to obiekty i zasoby, w tym oparte na 

      wiedzy, wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych, w tym działalności naukowej 

      w zakresie badań kryminalistycznych, w szczególności  sprzęt specjalistyczny do  

      badań daktyloskopijnych, osmologicznych, biologicznych oraz sprzęt do ujawniania i  

      zabezpieczania innego rodzaju śladów kryminalistycznych, przyrządy i modele ułatwiające 

      prowadzenie procesów edukacyjnych, w szczególności takie jak autonomiczne modele  

      szkieletu  człowieka, czaszki i inne modele części ludzkiego ciała, a także pułapki 

      kryminalistyczne, sprzęt strzelecki i modele broni, maty ćwiczebne i tablice interaktywne,   

      rzeczowe środki przymusu  bezpośredniego, w szczególności tonfy, tarcze i policyjne pałki  

      szturmowe, sprzęt  ograniczający swobodę ruchu, również programy komputerowe, 

      szczególnie testy psychologiczne i programy takie, jak pochodzące np. z Polskiego Towarzystwa 

      Psychologicznego w Warszawie ( przykładowo: „ Inwentarz osobowości NEO-FFI i McCrae”), 

      programy służące do  naukowej analizy wypadków w komunikacji powszechnej ( np. program  

      PC-CRASH), a także wydzielone pomieszczenia do przeprowadzania badań naukowych i innej  

      działalności naukowej oraz prac rozwojowych. 

12) użytkownicy – pracownicy, studenci, uczestnicy kształcenia, którzy prowadząc badania 

       naukowe i prace rozwojowe korzystają z infrastruktury badawczej Uczelni. 

      

                                                                              § 3 

 1. Regulamin niniejszy ma zastosowanie do użytkowników korzystających w swej pracy 

     badawczej, dydaktycznej lub naukowej z infrastruktury badawczej Uczelni. 

 2. Regulamin znajduje zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których infrastruktura  

     badawcza Uczelni jest udostępniona, odpłatnie bądź nieodpłatnie, w siedzibie , bądź poza 

     siedzibą Uczelni, osobom i podmiotom, o których mowa w ust.1 , z zastrzeżeniem  

     § 3,ust. 3 i 4 Regulaminu. 

3.  Pracownicy , studenci i uczestnicy kształcenia, prowadzący lub uczestniczący w zajęciach 

     w zakładach i instytutach oraz laboratoriach poza Uczelnią ( np. policyjnych), stosują 

     się również do regulaminów i zasad obowiązujących w w/w instytucjach. 

4.  W zakresie decyzji w obszarze korzystania infrastruktury badawczej Uczelni, które rodzą 

     skutki finansowe powyżej dziesięciu tysięcy złotych, ma zastosowanie przepis § 8 

     Statutu Uczelni. 
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                                                                                          ROZDZIAŁ  II 

                                 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ UCZELNI      

                                      

                                                                                                  § 4 

 

1. Infrastruktura badawcza Uczelni może być wykorzystywana  wyłącznie do realizacji  

    celów statutowych Uczelni, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z odpowiednimi 

    wytycznymi określonymi  w umowie  o realizację danego projektu badawczego lub naukowego, 

    pracy rozwojowej a także innych dokumentach , z których wynika  określony sposób korzystania 

    z danego elementu  infrastruktury badawczej. 

2. Infrastrukturą badawczą Uczelni zarządzają kierownicy jednostek, bądź wyznaczone przez 

    nich osoby, z zastrzeżeniem § 4, ust.3 i 4 Regulaminu. 

3. Korzystanie z infrastruktury badawczej Uczelni odbywa się  w zgodzie z powszechnie 

    obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, jak również normami i regułami , 

    charakterystycznymi  dla obszaru wiedzy i  nauki, w kontekście prowadzenia badań naukowych 

    i prac rozwojowych. 

4. Pracownicy i uczestnicy kształcenia odpowiadają za niewłaściwe wykorzystanie infrastruktury 

    badawczej oraz powstałe w jego rezultacie straty w mieniu na zasadach określonych 

    w Kodeksie cywilnym i Kodeksie pracy, jak również innych obowiązujących przepisach prawa 

    oraz są zobowiązani do informowania władz Uczelni o wszelkich nieprawidłowościach, 

    które pojawiają się w trakcie korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni. 

 
                                                                        ROZDZIAŁ  III 

                                  TRYB I PROCEDURA UDOSTEPNIANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ UCZELNI 

                                      ORAZ OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ UCZELNI 

 

                                                                              § 5 

 

1. Pracownicy i uczestnicy kształcenia Uczelni, prowadzący badania naukowe, w tym 

    działalność naukową, prace rozwojowe lub działania dydaktyczne przy wykorzystaniu  

    infrastruktury badawczej Uczelni, mają prawo do korzystania z infrastruktury badawczej 

    Uczelni w zakresie w/w działalności oraz w zakresie wynikającym z umów zawartych  

    z Uczelnią. 

 2. Udostępnienie infrastruktury badawczej pracownikom i uczestnikom kształcenia 

     do celów innych niż określonych w ustępie 1, następuje na ich pisemny wniosek do Rektora  

     lub osoby przez niego upoważnionej, z zastrzeżeniem § 8,ust. 2 Regulaminu . 

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

    przedstawienia planowanych  przy użyciu infrastruktury badawczej Uczelni  działań oraz 
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    wskazania osób uczestniczących w tych działaniach. 

4. Koła naukowe Uczelni korzystają nieodpłatnie  z infrastruktury badawczej Uczelni, za zgodą 

    opiekuna koła i kierownika jednostki.  

 

 

                                                                                   § 6 

 

1. Uczestnicy kształcenia mają prawo do korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni 

    w związku z procesem ich kształcenia w Uczelni. 

2. Udostępnienie infrastruktury badawczej uczestnikom kształcenia do celów innych niż  

    określonych w  ust. 1, odbywa się odpowiednio na  zasadach określonych w § 5, ust. 2 i 3 

    Regulaminu Uczelni. 

                                                        

                                                                                   § 7 

 

         Udostępnienie infrastruktury badawczej Uczelni osobom o którym mowa w § 5 i 6  

     Regulaminu do korzystania z niej poza siedzibą Uczelni wymaga dodatkowej zgody Rektora 

     lub osoby przez niego upoważnionej , wyrażonej na piśmie. 

 

                                                                                  § 8 

 

1.  Udostępnienie elementów infrastruktury badawczej Uczelni podmiotom zewnętrznym 

     następuje na ich pisemny wniosek i wymaga zawarcia odrębnej umowy regulującej prawa 

     i obowiązki stron, w tym również opłaty przysługującej Uczelni z tytułu korzystania przez 

    podmiot zewnętrzny z infrastruktury badawczej Uczelni. 

2. Wniosek o którym mowa w ust.1 należy kierować do Rektora lub osoby przez niego 

    upoważnionej, z zachowaniem formy pisemnej, za pośrednictwem kierownika jednostki,  

    w której znajduje się infrastruktura badawcza Uczelni . 

3. We wniosku o którym mowa w ust.2 należy zamieścić zwięzłe uzasadnienie z podaniem 

    przedsięwzięć  planowanych przy użyciu infrastruktury badawczej Uczelni, podstawowe 

    informacje identyfikujące osobę lub instytucję odpowiedzialną za projekt oraz niezbędne dane 

    do kontaktu.  

4. Zgody na udostępnienie infrastruktury badawczej Uczelni podmiotom zewnętrznym udziela 

    Rektor lub osoba przez niego upoważniona. 

5. Udzielenie zgody podmiotom zewnętrznym na korzystanie z infrastruktury badawczej Uczelni  

    na zewnątrz może być uzależnione od ustalenia i wpłacenia do kasy Uczelni odpowiedniego  

    zabezpieczenia ( np. zwrotnej kaucji). 
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                                                                                   § 9 

 

1. Korzystanie z infrastruktury badawczej oraz pobieranie opłat z tytułu jej użytkowania 

    odbywa się zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uczelni. 

2. Opłaty z tytułu komercyjnego udostępnienia infrastruktury badawczej Uczelni określa 

    Rektor lub upoważniona przez niego osoba. 

 

                                                                        ROZDZIAŁ  IV 
                                                                            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

                                               

                                                                                  §10  

 

      Dotychczasowe zarządzenia i decyzje określające zasady korzystania z elementów 

infrastruktury badawczej Uczelni wydane do dnia  wejścia w życie niniejszego Regulaminu 

pozostają w mocy. 

 

                                                                                  §11  

 

      W sprawach nieobjętych   niniejszymi  przepisami  mają zastosowanie uregulowania 

zawarte w aktach prawnych wymienionych w  §1 Regulaminu. 

 

                                                                                  §12 

 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015r. 

 


