
Załącznik  

do uchwały nr 27/09/2019 

Senatu SGSP 

z dnia 4 września 2019 r. 

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

 

§ 1. 

Zakres przedmiotowy regulaminu 

 

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z infrastruktury badawczej w Szkole Głównej Służby 

Pożarniczej, zwanej dalej „SGSP”, w tym w szczególności: 

1) prawa i obowiązki SGSP, pracowników, strażaków, studentów oraz doktorantów SGSP  

w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub 

prac rozwojowych; 

2) zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty inne niż wskazane  

w pkt 1. 

 

§ 2. 

Definicje 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1) działalność naukowa – działalność obejmująca badania naukowe i prace rozwojowe  

w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. poz. 1668, z późn. zm.); 

2) dysponent - kierownik jednostki organizacyjnej SGSP, w dyspozycji którego znajduje się 

infrastruktura badawcza; 

3) opiekun - osoba upoważniona przez dysponenta, posiadająca kwalifikacje do obsługi aparatury 

naukowo-badawczej lub urządzeń pomiarowych; 

4) korzystanie z infrastruktury badawczej - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności 

naukowej z wykorzystaniem udostępnionej przez SGSP infrastruktury badawczej; 

5) podmiot zewnętrzny - podmiot inny niż wskazany w § 1 pkt 1, a także pracownik, strażak  lub 

student SGSP korzystający z infrastruktury badawczej, w celach niezwiązanych z obowiązkami 

wynikającymi odpowiednio ze stosunku pracy, stosunku służbowego lub z odbywanych studiów; 

6) prorektor - prorektor właściwy do spraw nauki; 

7) regulamin - niniejszy regulamin korzystania z infrastruktury badawczej SGSP; 

8) urządzenie pomiarowe - jednostka aparatury naukowo-badawczej, służąca do pomiarów 

określonych wielkości (parametrów); 

9) aparatura naukowo-badawcza - zestaw urządzeń pomiarowych o czułości wyższej niż czułość 

urządzeń technologicznych oraz oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia badań; 

10) infrastruktura badawcza - należy przez to rozumieć składniki majątku SGSP w postaci aparatury 

naukowo-badawczej lub zespołów tej aparatury, które tworzą funkcjonalną całość (w tym 

pomieszczenia, w których znajduje się aparatura badawcza), które służą lub mogą służyć do 

prowadzenia badań; 



11) korzystanie z infrastruktury badawczej - użytkowanie infrastruktury badawczej przez 

pracowników, studentów, doktorantów do prowadzenia działalności naukowej; 

12) komercyjne korzystanie z infrastruktury badawczej - odpłatne korzystanie z infrastruktury 

badawczej do prowadzenia działalności naukowej przez podmioty zewnętrzne, na podstawie 

umowy cywilnoprawnej; 

13) projekt badawczy - działanie realizowane dla osiągnięcia celu naukowego, w ramach realizacji 

działalności naukowej. 

 

§ 3. 

Postanowienia ogólne 

1. SGSP umożliwia korzystanie z infrastruktury badawczej swoim pracownikom, studentom oraz 

doktorantom w celu prowadzenia działalności naukowej.  

2. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem infrastruktury badawczej sprawuje prorektor. 

3. Dysponent sprawuje bieżącą kontrolę nad korzystaniem z infrastruktury badawczej, będącej  

w dyspozycji jednostki organizacyjnej SGSP. 

4. Urządzenia pomiarowe oraz aparaturę naukowo-badawczą nadzorują wyznaczeni przez 

dysponenta opiekunowie, posiadający kwalifikacje niezbędne do obsługi tych urządzeń. 

 

§ 4. 

Zasady ewidencjonowania i zabezpieczenia 

1. Wykorzystanie do działalności naukowej infrastruktury badawczej, ujętej w wykazie środków 

trwałych SGSP, podlega ewidencji prowadzonej odrębnie dla każdego urządzenia pomiarowego 

lub aparatury badawczej, w skład której wchodzi zespół urządzeń pomiarowych. Ewidencja 

może być prowadzony w formie elektronicznej. Wzór ewidencji pracy składnika infrastruktury 

badawczej, stanowi załącznik nr 1. 

2. W przypadku niewykorzystywania określonego składnika infrastruktury badawczej przez daną 

jednostkę organizacyjną, może on być przekazany innej jednostce organizacyjnej, za pisemnym 

porozumieniem dysponenta przekazującego oraz przyjmującego określony składnik 

infrastruktury badawczej. Przekazanie składnika infrastruktury badawczej może nastąpić 

również na drodze pisemnej decyzji prorektora. 

3. Infrastruktura badawcza i dokumentacja związana z jej zakupem i wykorzystaniem powinna być 

zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym. 

 

§ 5. 

Zasady korzystania z infrastruktury badawczej przez pracowników, studentów oraz doktorantów 

SGSP 

1. Wszyscy pracownicy, strażacy, studenci oraz doktoranci SGSP mają prawo do nieodpłatnego 

korzystania z infrastruktury badawczej w celu prowadzenia działalności naukowej, pod 

warunkiem przeszkolenia w zakresie obsługi wykorzystywanej aparatury badawczej,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Studenci i doktoranci SGSP mogą korzystać z infrastruktury badawczej wyłącznie pod 

nadzorem dysponenta, opiekuna lub innego upoważnionego przez dysponenta pracownika lub 

strażaka, posiadającego niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi wykorzystywanego składnika 

infrastruktury badawczej. 

3. Każdy użytkownik infrastruktury badawczej przed przystąpieniem do korzystania z jej 



składników zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, 

instrukcji użytkowania infrastruktury, w tym do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie  

i higienie pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

4. W celu wykorzystania infrastruktury badawczej do działalności naukowej pracownicy, strażacy, 

studenci i doktoranci składają wniosek. Wzór wniosku o udostępnienie składnika infrastruktury 

badawczej stanowi załącznik nr 2. 

5. Zasady korzystania przez pracowników, strażaków, studentów i doktorantów SGSP  

z infrastruktury badawczej w celach niezwiązanych z obowiązkami wobec SGSP wynikającymi 

odpowiednio ze stosunku pracy, stosunku służbowego lub z odbywanych, określają 

postanowienia § 6 i  7. 

6. Każdy korzystający z infrastruktury badawczej odpowiedzialny jest osobiście za jej stan, 

prawidłowe użytkowanie, konserwowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, 

zaginięciem, kradzieżą oraz za używanie zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad 

racjonalnego gospodarowania, obowiązujących norm technicznych i eksploatacyjnych. Osoba 

ta ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia dysponentowi, uszkodzenia, zaginięcia lub 

kradzieży użytkowanych składników infrastruktury. 

 

§ 6. 

Komercyjne korzystanie z infrastruktury badawczej 

1. Infrastruktura badawcza może być udostępniana odpłatnie podmiotom zewnętrznym, jeżeli nie 

koliduje to z bieżącymi zadaniami naukowymi lub dydaktycznymi SGSP. 

2. Odpłatne udostępnienie infrastruktury badawczej możliwe jest wyłącznie na pisemny wniosek 

zainteresowanego podmiotu, skierowany do Rektora-Komendanta. 

3. Decyzję o udostępnieniu infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym podejmuje 

Rektor-Komendant po zasięgnięciu opinii prorektora. 

4. Udostępnienie infrastruktury badawczej następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 

SGSP, a podmiotem zewnętrznym, na zasadach w niej określonych. 

5. Nie podlega udostępnieniu infrastruktura badawcza: 

1) wykorzystywana w trwających badaniach, do czasu ich zakończenia; 

2) zakupiona lub wytworzona w ramach umów zawierających klauzulę o zakazie 

wykorzystywania jej do celów komercyjnych, w okresie obowiązywania klauzuli; 

3) mogąca służyć prowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do SGSP. 

6. W przypadku udostępnienia infrastruktury badawczej, może być ona obsługiwana wyłącznie  

w obecności opiekuna lub innych upoważnionych przez dysponenta pracowników Uczelni, 

posiadających niezbędne kwalifikacje. 

7. Wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej ustala się na podstawie kalkulacji 

przygotowanej przez dysponenta tej infrastruktury, zaakceptowanej przez kwestora-głównego 

księgowego SGSP i Rektora-Komendanta. 

 

§ 7. 

Nieodpłatne udostępnianie infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym 

1. Infrastruktura badawcza może być udostępniana nieodpłatnie podmiotom zewnętrznym 

wyłącznie w celu prowadzenia niekomercyjnych badań, jeżeli przewiduje to zawarta z tym 

podmiotem umowa, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5. 

2. Decyzję w sprawie nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury badawczej podejmuje Rektor-



Komendant. 

 

§ 8. 

Obowiązki dysponenta infrastruktury badawczej 

Do obowiązków dysponenta infrastruktury badawczej należy: 

1) określenie zasad bezpiecznego użytkowania infrastruktury badawczej, wprowadzenie 

ograniczeń w dostępie jej użytkowania oraz wymogów dopuszczenia do pracy z użyciem tej 

infrastruktury, poprzez sporządzenie instrukcji BHP, ochrony przeciwpożarowej, instrukcji jej 

użytkowania; 

2) należyte zabezpieczenie powierzonej infrastruktury badawczej; 

3) wyznaczenie opiekuna aparatury naukowo-badawczej, do którego obowiązków należy: 

a) prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji, 

b) prowadzenie karty pracy aparatury naukowo-badawczej wchodzącej w skład infrastruktury 

badawczej, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 

c) archiwizacja wniosków o udostępnienie infrastruktury badawczej, 

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

bezpieczeństwo jej użytkowania, 

e) przyjmowanie zgłoszeń awarii infrastruktury badawczej i podejmowanie działań 

zmierzających do przywrócenia jej sprawności technicznej. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Rektor-Komendant. 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 

do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej  

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

 

KARTA PRACY SKŁADNIKA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ 

 

Jednostka organizacyjna: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa składnika infrastruktury badawczej: 

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

 

 

Badania Podpisy 

data wykonawca zakres badań czas trwania [h] wykonawca dysponent 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej  

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SKŁADNIKA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ 

 

Proszę o udostępnienie infrastruktury badawczej w postaci: 

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

mieszczącej się w: 

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

 

w terminie od ……………………….. do ……………………….. 

 

Wnioskujący (stopień służbowy, tytuł lub stopień naukowy, tytuł zawodowy, imię i nazwisko,  

stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej) ……………………………………………………………………………………… 

Rodzaj/opis zadań naukowych: 

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

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

 

Zadania naukowe będą wykonane przez: 

 

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

Kwalifikacje do korzystania ze składników infrastruktury badawczej(zaznaczyć):  □ tak □ nie 

Proszę o wyznaczenie osoby do pomocy przy obsłudze składnika infrastruktury badawczej 

(zaznaczyć): □ tak □ nie 

Proponowany termin wykonania zadań naukowych: …………………………………………………………………………. 

Koszty korzystania z infrastruktury badawczej pokryte zostaną z: ……………………………………………………… 

 

 

……………………………………………. 

data i podpis wnioskodawcy 

Zadania naukowe mogą być wykonane w proponowanym terminie.  

Do pomocy w obsłudze składnika infrastruktury badawczej wyznaczam:  

 

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

 

……………………………………………. 

data i podpis dysponenta 

akceptuję wniosek: 

……………………………………………. 

data i podpis prorektora  

właściwego do spraw nauki 


