
Uchwała nr 59/IV/2015 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 

 

 

 

w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie 

Jagiellońskim 

 

 
 

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

o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu 

Jagiellońskiego uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala Regulamin korzystania z infrastruktury 

badawczej w Uniwersytecie Jagiellońskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



 

 

 

R E G U L A M I N  

korzystania z infrastruktury badawczej 

w Uniwersytecie Jagiellońskim 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 86c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku   

Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Senat 

Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwala co następuje: 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z infrastruktury badawczej  

w Uniwersytecie Jagiellońskim, zwanym dalej Uniwersytetem, w szczególności: 

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

w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych 

lub prac rozwojowych, 

 2) zasady korzystania i ustalania wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej 

do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty inne niż 

wskazane w pkt 1.  

2. Regulamin nie dotyczy korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie 

Jagiellońskim do celów dydaktycznych. 

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:   

1)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), 

2)  infrastrukturze badawczej - należy przez to rozumieć wszelką aparaturę lub zespoły tej 

aparatury tworzące funkcjonalną całość (w tym: pracownie i laboratoria), będące 

własnością Uniwersytetu, które służą lub mogą służyć do prowadzenia badań naukowych 

lub prac rozwojowych,  

3)  badaniach naukowych lub pracach rozwojowych – należy przez to rozumieć badania 

naukowe lub prace rozwojowe w rozumieniu ustawy,  

4)  dysponencie infrastruktury – należy przez to rozumieć kierownika jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu, w dyspozycji której znajduje się infrastruktura badawcza 

lub inną osobę upoważnioną przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej 

Uniwersytetu do dysponowania wskazaną infrastrukturą badawczą, 

5)  korzystaniu z infrastruktury badawczej – należy przez to rozumieć prowadzenie badań 

naukowych lub prac rozwojowych z wykorzystaniem udostępnionej przez Uniwersytet 

infrastruktury badawczej, 

6)  projekcie badawczym – należy przez to rozumieć złożone działanie realizowane dla 

osiągnięcia naukowego celu, będące badaniem naukowym lub pracą rozwojową, 

7) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wydział lub inne jednostki 

międzywydziałowe, pozawydziałowe, międzyuczelniane i wspólne oraz jednostki 

pomocnicze i jednostki administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu, 



8)  podmiocie zewnętrznym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zewnętrzne w stosunku do 

Uniwersytetu, 

9)  użytkowniku infrastruktury – należy przez to rozumieć osobę faktycznie dokonującą 

czynności związanych z korzystaniem z udostępnionej infrastruktury badawczej, w tym 

pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu oraz osoby umocowane przez  

podmiot zewnętrzny, 

10) studentach, doktorantach lub pracownikach - należy przez to rozumieć studentów, 

doktorantów i pracowników Uniwersytetu, jak również osoby dla których Uniwersytet 

nie jest uczelnią macierzystą, a przebywają na Uniwersytecie na podstawie zawartych 

umów. 

 

§ 3. 1. Uniwersytet wykonuje swoje prawa i obowiązki w zakresie korzystania  

z infrastruktury badawczej przez właściwych dysponentów infrastruktury. 

2. Dysponent infrastruktury decyduje zarówno o konieczności, jak i sposobie prowadzenia 

harmonogramu wykorzystania infrastruktury badawczej oraz ewidencji udostępniania 

infrastruktury badawczej w celu zapewnienia jej optymalnego wykorzystywania,  

z zastrzeżeniem § 18 ust. 2. 

3. Do obowiązków dysponenta infrastruktury należy w szczególności: 

1)  prowadzenie harmonogramu wykorzystania infrastruktury badawczej oraz ewidencji 

udostępniania infrastruktury badawczej, jeśli wymagają tego postanowienia niniejszego 

regulaminu, 

2) udzielanie zgody na wykorzystanie infrastruktury badawczej w ramach użytku 

wewnętrznego lub użytku między jednostkami organizacyjnymi, 

3) określenie zasad bezpiecznego użytkowania infrastruktury, w tym ograniczeń dostępu  

i wymogów dopuszczenia do pracy z jej użyciem, 

4) dbałość o odpowiedni stan infrastruktury badawczej, w tym sprawność techniczną oraz 

bezpieczeństwo użytkowania, 

5) przyjmowanie zgłoszeń awarii infrastruktury badawczej i podejmowanie działań 

zmierzających do przywrócenia jej sprawności technicznej, 

6)  nadzór nad stosowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, w tym nad 

obsługą finansowo-księgową na etapie rozliczania środków za wykorzystanie 

infrastruktury badawczej przez administrację jednostki organizacyjnej, 

7)  ochrona interesów Uniwersytetu w związku z korzystaniem z infrastruktury badawczej. 

 

§ 4. 1. Uniwersytet nie udostępnia infrastruktury badawczej, jeżeli: 

1)  czynności lub cel albo sposób wykonania podejmowanych badań naukowych lub prac 

rozwojowych są niezgodne z prawem lub naruszają dobre imię Uniwersytetu, 

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

infrastruktury badawczej nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności. 

2. Uniwersytet może odmówić udostępnienia infrastruktury badawczej, jeżeli badania 

naukowe lub prace rozwojowe mają dotyczyć materiałów: łatwopalnych, wybuchowych, 

żrących, radioaktywnych, trujących lub innych materiałów niebezpiecznych. 

3. Uniwersytet może odmówić udostępnienia infrastruktury badawczej, jeżeli istnieje 

ponadprzeciętne ryzyko jej zniszczenia, związane ze znacznym ograniczeniem możliwości 

przewidywania wyniku lub przebiegu prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych 

(badania niestandardowe), nawet w przypadku prawidłowego i zgodnego z wymaganą w 

danych okolicznościach starannością korzystania z infrastruktury. 

 



§ 5. 1. W razie udostępniania infrastruktury badawczej zakupionej ze środków zewnętrznych, 

pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu mają postanowienia umowy  

z instytucją finansującą lub współfinansującą zakup infrastruktury badawczej. 

2. Do odpłatnego udostępniania infrastruktury badawczej zakupionej ze środków funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, wymagana jest uprzednia zgoda Kwestora Uniwersytetu,  

a w przypadku jednostek Collegium Medicum – Zastępcy Kwestora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. 

3.Udostępnianie infrastruktury badawczej kupionej w ramach projektu finansowanego lub 

współfinansowanego ze środków zewnętrznych jest zabronione w trakcie trwania projektu, 

chyba że zasady udzielonego finansowania stanowią inaczej. 

4. W przypadku infrastruktury badawczej, będącej współwłasnością Uniwersytetu i podmiotu 

zewnętrznego, pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu mają 

postanowienia umowy  z której  współwłasność wynika. 

 

 

Rozdział 2 

Użytek wewnętrzny 

 

§ 6. Infrastruktura badawcza będąca w dyspozycji danej jednostki organizacyjnej 

Uniwersytetu może być wykorzystywana przez jej pracowników, studentów oraz doktorantów 

w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w ich bieżącej 

działalności badawczej (użytek wewnętrzny). 

 

§ 7. Studenci, doktoranci i pracownicy korzystają z infrastruktury badawczej przy realizacji 

projektu badawczego, w ramach użytku wewnętrznego, na podstawie pozwolenia dysponenta 

infrastruktury. W przypadku studentów i doktorantów o pozwolenie na korzystanie  

z infrastruktury badawczej występuje opiekun naukowy będący pracownikiem Uniwersytetu, 

jeśli uzna to za zasadne. 

 

§ 8. Korzystanie z infrastruktury badawczej w ramach użytku wewnętrznego może mieć 

charakter odpłatny lub nieodpłatny. Zasady rozliczeń korzystania z infrastruktury badawczej 

w ramach użytku wewnętrznego określa kierownik jednostki, w dyspozycji której znajduje się 

infrastruktura badawcza.  

 

Rozdział 3 

Użytek między jednostkami organizacyjnymi 

 

§ 9. Infrastruktura badawcza będąca w dyspozycji danej jednostki organizacyjnej (jednostki 

udostępniającej) może być wykorzystywana przez pracowników, studentów oraz doktorantów 

innej jednostki organizacyjnej (jednostki korzystającej) w celu prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych (użytek między jednostkami organizacyjnymi). 

 

§ 10. 1. Studenci, doktoranci i pracownicy korzystają z infrastruktury badawczej przy 

realizacji projektu badawczego, w ramach użytku między jednostkami organizacyjnymi, na 

podstawie pisemnego pozwolenia dysponenta infrastruktury (dysponenta infrastruktury 

jednostki udostępniającej). W przypadku studentów i doktorantów jednostki korzystającej  

o pozwolenie na korzystanie z infrastruktury badawczej występuje opiekun naukowy będący 

pracownikiem Uniwersytetu, jeśli uzna to za zasadne. 



2. Kierownik jednostki udostępniającej może zobowiązać dysponenta infrastruktury do 

uzyskiwania każdorazowej zgody kierownika jednostki udostępniającej na udostępnienie 

infrastruktury badawczej w ramach użytku między jednostkami organizacyjnymi. 

 

§ 11. 1. Korzystanie z infrastruktury badawczej w ramach użytku między jednostkami 

organizacyjnymi może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Charakter udostępniania oraz 

zasady rozliczeń korzystania z infrastruktury badawczej w ramach użytku między 

jednostkami organizacyjnymi, określa kierownik jednostki udostępniającej przed wydaniem 

pozwolenia na użytkowanie.  

2. Korzystanie z infrastruktury badawczej w ramach użytku między jednostkami 

organizacyjnymi we wspólnie realizowanych projektach badawczych finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych ma charakter nieodpłatny. 

 

§ 12. W razie odpłatnego charakteru korzystania z infrastruktury badawczej w ramach użytku 

między jednostkami organizacyjnymi, koszty pokrywane są ze środków, którymi dysponuje 

jednostka korzystająca.  

 

Rozdział 4 

Udostępnianie infrastruktury badawczej w ramach konsorcjum 

 

§ 13. Uniwersytet udostępnia infrastrukturę badawczą dla realizacji zadań wynikających  

z umowy konsorcjum naukowego lub naukowo-przemysłowego, w tym podmiotowi z którym 

tworzy wspólnie konsorcjum (konsorcjant) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, z 

zastrzeżeniem § 4 i § 5. 

 

§ 14. W przypadku, w którym użytkownikami infrastruktury udostępnionej dla realizacji zadań 

konsorcjum są pracownicy, studenci lub doktoranci odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

o użytku wewnętrznym lub użytku między jednostkami organizacyjnymi. 

 

§ 15. 1. Jeżeli umowa konsorcjum tak stanowi, konsorcjant może korzystać z infrastruktury 

badawczej Uniwersytetu. 

2. Do korzystania z infrastruktury badawczej przez konsorcjanta odpowiednio stosuje się 

przepisy rozdziału 5, z wyłączeniem zasady obowiązkowej odpłatności za korzystanie. 

 

§ 16. 1. W przypadku, w którym użytkownikami infrastruktury udostępnionej dla realizacji 

zadań konsorcjum są pracownicy, studenci lub doktoranci oraz osoby delegowane przez 

konsorcjanta, tworzące razem zespół badawczy, udostępnienie infrastruktury badawczej 

odbywa się na wniosek kierownika badań.  

2. Kierownikiem badań o którym mowa w ust. 1 może być tylko pracownik, student lub 

doktorant Uniwersytetu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio stosuje się przepisy o użytku 

wewnętrznym lub użytku między jednostkami organizacyjnymi, w zależności jaki tryb dotyczy 

kierownika badań. 

 

Rozdział 5 

Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotowi zewnętrznemu 

 

§ 17. 1. Uniwersytet może odpłatnie udostępniać podmiotowi zewnętrznemu infrastrukturę 

badawczą, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, z zastrzeżeniem § 4 i § 5. 



2. Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotowi zewnętrznemu nie może kolidować  

z wykonywaniem zadań Uniwersytetu, w szczególności w zakresie działalności naukowo-

badawczej, dydaktycznej i innych przyjętych zobowiązań. 

3. Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotowi zewnętrznemu odbywa się na 

zasadach równego dostępu dla wszystkich podmiotów zewnętrznych. 

 

§ 18. 1. Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona tworzy i aktualizuje listę 

infrastruktury badawczej, pozostającej w dyspozycji jednostki organizacyjnej, która może być 

udostępniana podmiotom zewnętrznym. 

2. Dla każdej infrastruktury badawczej  znajdującej się na liście, o której mowa w ust. 1 

prowadzony jest harmonogram wykorzystania infrastruktury badawczej oraz ewidencja 

udostępniania infrastruktury badawczej. 

 

§ 19. 1. Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotowi zewnętrznemu może odbywać 

się w następujący sposób: 

1)  podmiot zewnętrzny otrzymuje na czas określony do dyspozycji infrastrukturę badawczą  

w pomieszczeniach Uniwersytetu lub poza nim,  

2)  podmiot zewnętrzny otrzymuje na czas określony do dyspozycji infrastrukturę badawczą 

wraz z pomocą wykwalifikowanego zespołu w przeprowadzaniu badań, 

3)  na rzecz podmiotu zewnętrznego z wykorzystaniem infrastruktury badawczej 

wykonywane są pomiary lub inne czynności nie mające charakteru badań naukowych lub 

innych usług badawczych (prac zleconych). 

2. O sposobie udostępnienia infrastruktury badawczej podmiotowi zewnętrznemu decyduje 

kierownik jednostki działający na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu,  

a w przypadku jednostek Collegium Medicum – Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. 

Collegium Medicum. 

3. Uniwersytet może świadczyć odpłatnie na rzecz podmiotu zewnętrznego badania naukowe 

lub inne usługi badawcze (prace zlecone) z wykorzystaniem infrastruktury badawczej na 

zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Rektora Uniwersytetu a w przypadku 

jednostek Collegium Medicum – Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium 

Medicum. 

4. Jeśli przedmiotem usługi na rzecz podmiotu zewnętrznego są pomiary lub inne czynności 

opisane w ust. 1 pkt 3) wraz z opisaniem lub interpretacją ich wyników, stosuje się zasady,  

o których mowa w ust. 3. 

 

§ 20. W przypadku, w którym podmiot zewnętrzny otrzymuje na czas określony do 

dyspozycji infrastrukturę badawczą poza pomieszczeniami Uniwersytetu, podmiot 

zewnętrzny odpowiedzialny jest za zorganizowanie bezpiecznego transportu, w razie potrzeby 

także specjalistycznego, z zachowaniem wymaganych w danych warunkach standardów oraz 

zwrot infrastruktury badawczej w stanie niepogorszonym. Podmiot zewnętrzny jest również 

zobowiązany do opłacenia ubezpieczenia infrastruktury badawczej do wysokości jej wartości 

na czas dysponowania nią poza pomieszczeniami Uniwersytetu oraz przedstawienia 

Uniwersytetowi dokumentów potwierdzających ubezpieczenie przed przekazaniem mu przez 

Uniwersytet infrastruktury do dyspozycji. 

 

§ 21. 1. Udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotowi zewnętrznemu odbywa się na 

podstawie umowy zawieranej przez Uniwersytet z tym podmiotem lub w przypadku § 19 ust. 

1 pkt 3) pisemnych zleceń. 



2. Za przygotowanie oraz negocjacje umowy, o której mowa w ust. 1 są odpowiedzialni 

dysponenci infrastruktury. Wsparcie w przygotowaniu oraz negocjacji umowy zapewnia 

CITTRU. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać odesłanie do niniejszego regulaminu. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1 może zawierać klauzulę poufności. 

5. Wzory umów, o których mowa w ust. 1, zatwierdzone przez radcę prawnego UJ, będą 

dostępne na stronie internetowej CITTRU (http://www.cittru.uj.edu.pl). 

 

§ 22. 1. Uniwersytet może zobowiązać podmiot zewnętrzny na podstawie zawartej umowy do 

wpłaty 30% wynagrodzenia dla Uniwersytetu za udostępnienie infrastruktury badawczej 

tytułem zabezpieczenia, przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury badawczej, na 

podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Uniwersytet. 

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury badawczej lub jej elementu 

Uniwersytetowi przysługuje prawo zatrzymania kwoty, o której mowa w ust.1 tytułem 

odszkodowania. Nie uchybia to możliwości dochodzenia dalszych kwot na zasadach 

przewidzianych w umowie lub na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku zakończenia korzystania z infrastruktury badawczej bez uszkodzenia lub 

zniszczenia infrastruktury badawczej, Uniwersytet zalicza kwotę, o której mowa  

w ust. 1.  na poczet  wynagrodzenia.   

 

§ 23. 1. Podmiot zewnętrzny wyznacza spośród swoich pracowników osobę odpowiedzialną 

za prawidłowe, z zachowaniem należytej wymaganej w danych okolicznościach staranności, 

korzystanie z infrastruktury badawczej oraz informuje Uniwersytet o wyznaczonych przez 

siebie użytkownikach infrastruktury.  

2. Dysponent infrastruktury wyznacza spośród podległych mu pracowników jednostki 

organizacyjnej osobę odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym korzystaniem  

z infrastruktury badawczej (wyznaczony opiekun). 

 

§ 24. Podmiot zewnętrzny przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury badawczej 

zobowiązany jest poinformować Uniwersytet o istnieniu okoliczności, o których mowa  

w § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu. 

 

Rozdział 6 

Obowiązki użytkownika  infrastruktury badawczej 

 

§ 25. 1. Użytkownik infrastruktury obowiązany jest: 

1)  przestrzegać niniejszego regulaminu w części dotyczącej  korzystania z infrastruktury 

badawczej, 

2)  przestrzegać instrukcji obsługi udostępnionej infrastruktury badawczej, 

3)  przestrzegać zasad BHP związanych z korzystaniem z infrastruktury badawczej, 

4)  przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury badawczej sprawdzić jej stan 

techniczny, 

5)  podporządkować się zaleceniom i uwagom pochodzącym od dysponenta infrastruktury 

lub wyznaczonego opiekuna, o którym mowa w § 23 ust. 2, 

6) korzystać z infrastruktury badawczej tylko w zakresie objętym pozwoleniem dysponenta 

infrastruktury lub – w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie – umową  

o udostępnienie infrastruktury badawczej, 



7)  korzystać z infrastruktury badawczej tylko w czasie wyznaczonym w harmonogramie 

wykorzystania infrastruktury badawczej lub – w przypadkach określonych w niniejszym 

regulaminie – w umowie o udostępnienie infrastruktury badawczej, 

8)  informować na bieżąco dysponenta infrastruktury lub wyznaczonego opiekuna, o którym 

mowa w § 23 ust. 2 o awariach oraz innych nieprawidłowościach związanych  

z działaniem udostępnionej infrastruktury, 

9) przestrzegać obowiązujących regulaminów pomieszczeń w których znajduje się 

infrastruktura badawcza,  

10)  przestrzegać zasad zachowania poufności, jeśli o takich został poinformowany. 

2. Uniwersytet udostępnia użytkownikowi infrastruktury badawczej: 

1)  Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej, 

2)  instrukcję obsługi udostępnionej infrastruktury badawczej, 

3)  zasady BHP związane z korzystaniem z infrastruktury badawczej. 

 

§ 26. Przed zakończeniem korzystania z infrastruktury badawczej użytkownik infrastruktury 

powinien zapisać na własnych nośnikach uzyskane wyniki, w szczególności poprzez 

zapisanie utworzonych przez siebie plików danych oraz zebrać inne materiały powstałe 

podczas korzystania z infrastruktury badawczej.    

 

§ 27. 1. Użytkownik infrastruktury informuje z odpowiednim wyprzedzeniem dysponenta 

infrastruktury o pożądanej konfiguracji udostępnionej infrastruktury badawczej. 

2. Rozpoczęcie korzystania z infrastruktury badawczej oznacza akceptację początkowej 

konfiguracji. 

 

§ 28. 1. Użytkownikowi infrastruktury zabrania się korzystania z infrastruktury badawczej  

w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności: 

1) korzystania z infrastruktury w sposób zwiększający ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia 

sprzętu, o którym dysponent infrastruktury nie został poinformowany wcześniej, 

2) dokonywania nieuzgodnionych z wyznaczonym opiekunem, o którym mowa  

w § 23 ust. 2, zmian w konfiguracji infrastruktury badawczej, w tym instalowania 

oprogramowania innego niż zainstalowane wcześniej, 

3)   dokonywania we własnym zakresie napraw uszkodzonej infrastruktury badawczej. 

2. Użytkownikowi infrastruktury zabrania się korzystania z infrastruktury badawczej  

w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz – w przypadkach określonych w niniejszym 

regulaminie – z umową o udostępnienie infrastruktury badawczej. 

 

Rozdział 7 

Odpowiedzialność 

 

§ 29. 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2  za szkody wynikające ze zniszczenia, 

uszkodzenia lub utraty infrastruktury badawczej odpowiedzialność ponosi użytkownik 

infrastruktury na podstawie odrębnych przepisów. 

2. W przypadku gdy korzystanie z infrastruktury badawczej odbywa się na podstawie umowy 

z podmiotem zewnętrznym, odpowiedzialność za szkody, o których mowa w ust. 1, ponosi 

podmiot zewnętrzny delegujący użytkownika infrastruktury.  

 

§ 30. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania   

z  infrastruktury badawczej w przypadku nieprawidłowego korzystania z niej, tj. w sposób 

niezgodny z niniejszym regulaminem lub umową o udostępnienie infrastruktury badawczej. 



 

§ 31. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 

niezawinionych przez niego awarii infrastruktury badawczej, w tym awarii oprogramowania  

i zasilania. 

 

§ 32. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez użytkownika 

infrastruktury pliki lub inne materiały powstałe podczas korzystania z infrastruktury 

badawczej, szczególnie w przypadku ich utraty, ujawnienia lub zapoznania się z nimi osób 

trzecich. 

 

Rozdział 8 

Opłaty za korzystanie z infrastruktury badawczej 

 

§ 33. 1. Dysponent infrastruktury zobowiązany jest do wypełnienia karty udostępniania 

infrastruktury badawczej, zawierającej cennik określający wysokość opłat za korzystanie dla 

każdego elementu infrastruktury badawczej udostępnianego odpłatnie wraz z kalkulacją 

wysokości opłat. 

2. Karta udostępniania infrastruktury badawczej (bez kalkulacji wysokości opłat) jest 

publikowana na stronie internetowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w dyspozycji 

której znajduje się infrastruktura badawcza. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której dyspozycji znajduje się 

infrastruktura badawcza, określa miejsce przechowywania papierowej wersji karty 

udostępniania infrastruktury badawczej. 

4. Wzór karty udostępniania infrastruktury badawczej stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

5. Dysponent infrastruktury przedstawia kartę udostępniania infrastruktury badawczej wraz  

z kalkulacją wysokości opłat do akceptacji Kwestora Uniwersytetu, a w przypadku jednostek 

Collegium Medicum – Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium 

Medicum. W przypadku, gdy dysponentem infrastruktury jest inna osoba niż kierownik 

jednostki, przed przedstawieniem karty udostępniania infrastruktury badawczej wraz  

z kalkulacją wysokości opłat do akceptacji, wymagana jest zgoda kierownika jednostki. 

 

§ 34. 1. Dysponent infrastruktury wylicza wysokość opłat netto (bez podatku VAT) za 

korzystanie z infrastruktury badawczej zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami 

Uniwersytetu, uwzględniając co najmniej poniesione koszty, w tym koszty eksploatacji, 

zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych, koszty obsługi infrastruktury badawczej przez 

operatora oraz inne koszty bezpośrednie. W przypadku udostępniania infrastruktury 

badawczej podmiotowi zewnętrznemu, wysokość opłat netto uwzględnia również koszty 

pośrednie oraz zysk.    

2. W uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności  jeżeli cena wyliczona na podstawie 

wewnętrznych uregulowań Uniwersytetu odbiega od cen rynkowych, dysponent 

infrastruktury, za zgodą Prorektora Uniwersytetu właściwego ds. badań oraz Kwestora 

Uniwersytetu, może określić inną cenę korzystania z infrastruktury badawczej. 

3. W przypadku jednostek Collegium Medicum zgodę na czynności opisane w ust. 2 wyrażają 

odpowiednio – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i rozwoju 

w Collegium Medicum oraz Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium 

Medicum. 

 



§ 35. Administracja jednostki organizacyjnej udostępniającej infrastrukturę badawczą, 

wystawia podmiotowi zewnętrznemu fakturę VAT zgodnie z zawartą umową lub  

w przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3) pisemnym zleceniem, a w razie odpłatnego 

udostępniania infrastruktury badawczej w ramach użytku wewnętrznego lub użytku między 

jednostkami organizacyjnymi, wystawia notę wewnętrzną. 

 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 36. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Rektor, 

a w przypadku jednostek Collegium Medicum – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ds. Collegium Medicum; w pozostałym zakresie zastosowanie znajdują przepisy 

obowiązującego prawa. 

 

 

Załącznik do regulaminu:  

– wzór Karty udostępniania infrastruktury badawczej 

  


