REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ
WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie

§1
Zasady korzystania z infrastruktury Uczelni w ramach prac badawczo-rozwojowych
1. Aparatura naukowo-badawcza może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z
wytycznymi określonymi w umowie o jej sfinansowanie lub z zasadami finansowania
projektu, w ramach którego została zakupiona.
2. Aparatura jest przypisana do danej Uczelni, a za prawidłowe korzystanie z powierzonej
mu aparatury odpowiada Rektor lub wskazana przez niego osoba.
3. Udostępnienie aparatury instytucjom zewnętrznym następuje na ich wniosek i wymaga
zgody Rektora, lub wskazanej przez niego osoby. Po uzyskaniu akceptacji Rektora,
pomiędzy Uczelnią a innym podmiotem zostaje zawarta odpowiednia umowa.
4. Badania przy wykorzystaniu aparatury podlegają ewidencji prowadzonej dla każdego
stanowiska odrębnie; ponadto rejestrowane są wszystkie przychody za wykonane usługi
oraz koszty eksploatacji aparatury.

§2
Koszty korzystania z infrastruktury Uczelni w ramach prac badawczo-rozwojowych
1. W związku z komercjalizacją dóbr niematerialnych Uczelnia może odpłatnie zezwolić
na korzystanie ze swojej infrastruktury osobom trzecim.
2. Dochody z tytułu wykorzystania aparatury naukowo-badawczej przez jednostki
zewnętrzne są przydzielane Uczelni..
3. Jako dochód rozumie się przychód z tytułu wykorzystania aparatury przez jednostkę
zewnętrzną, pomniejszony o koszty związane z eksploatacją tej aparatury w czasie jej
wykorzystania przez jednostkę zewnętrzną.
4. Cenę realizacji usługi z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej określa Rektor
lub wskazana przez niego osoba w oparciu o dane na temat kosztów eksploatacji. Koszty
te uwzględniają w szczególności:
a. koszty eksploatacyjne obejmujące:
 koszty pracy pracowników realizujących usługę,
 koszty pracy operatora aparatury lub pracowników technicznych,
 koszty wykorzystanych materiałów,
 koszty energii;
b. wartość amortyzacji aparatury w jednostce czasu;

c. narzut kosztów usługi laboratoryjnej.
5. Wysokość opłat, jakie wnoszą jednostki zewnętrzne za korzystanie z aparatury
naukowobadawczej Uczelni nie mogą być niższe niż koszty eksploatacyjne aparatury,
w czasie kiedy będzie przez nią wykorzystywana.
6. Pierwszeństwo w dostępie do aparatury ma Uczelnia, następnie podmioty z udziałem
Uczelni, a także podmioty założone przez pracowników Uczelni, których działalność
związana jest z pracami intelektualnymi.
7. W sytuacji, gdy podmiot nie będący pracownikiem Uczelni może korzystać z zasobów
Uczelni, w szczególności aparatury naukowo-badawczej, jedynie na podstawie umowy
zaproponowanej przez Rektora Uczelni jest zobowiązany do zawarcia umowy,
określającej zasady korzystania z zasobów Uczelni oraz regulującej prawa do wyników
prac intelektualnych, mogących powstać w związku z korzystaniem z udostępnionych
zasobów Uczelni.

§3
Materialne nośniki dóbr niematerialnych
1. Uczelnia nabywa prawo własności rzeczy będących materialnymi nośnikami dóbr
niematerialnych lub innych rzeczy, jeżeli powstały one w wyniku badań w ramach
wykonywania obowiązków pracowniczych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rzeczy powstałych w wyniku badań
prowadzonych przy istotnej pomocy Uczelni.
3. Do celów zarządzania przedmiotami wymienionymi w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio
przepisy o komercjalizacji dóbr niematerialnych.

