
Uchwała nr 189/19/k16-zo

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 15 listopada 2019r.

w sprawie: uchwalenia przez Senat Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Sztuk

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Działając na podstawie art. 152 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (Dz.U. 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz ~ 24 ust.i pkt.24) Statutu Akademii z

dnia 12 wrze~nia 2019r. „ Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w

Łodzi postanawia co następuje:

1. Uchwala się Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi .

2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

1. Traci moc obowiązującą Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej z dnia 30

marca 2015r.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega niezwłocznej publikacji w

sposób przyjęty w ASP, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej.
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REGULAMIN

Korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zgodnie z treścią art. 152 ust.1 pkt.2 ) w związku z art. 4 ust.1 i 2~ustawy z dnia 20 lipca

2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668)- dalej USWN,

przyjmuje się Regulamin Korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Sztuk

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w następującym brzmieniu.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Infrastruktura badawcza - oznacza wszelkie elementy majątku Akademii Sztuk

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi służące wykonywaniu

działalności naukowej, zakwalifikowane i ujęte w ewidencji Uczelni, jako

aparatura i urządzenia badawcze wraz z pomieszczeniami lub zespołami

pomieszczeń, do których jest ona przypisana organizacyjnie, a także obiekty

budowlane służące prowadzeniu działalności naukowej. Do infrastruktury

badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń

niewykorzystywanych bezpośrednio do realizacji działalności naukowej.

2. Uczelnia lub ASP - oznacza Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława

Strzemińskiego w Łodzi,

3. Działalność naukowa - oznacza wszelkie działania polegające na prowadzeniu

badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej,

4. Pracownik - oznacza osobę wykonującą zadania na rzecz Uczelni w ramach

stosunku pracy,

5. Student/ Doktorant - oznacza osobę studiującą w Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na każdym kierunku, w każdej formie i

na każdym poziomie,

6. Wspólpracownik — oznacza osobę nie związaną stosunkiem pracy z Uczelnią, a

biorącą udział w realizacji zadań na jej rzecz, w szczególności na podstawie

umowy cywilno- prawnej np. umowy zlecenia, o dzieło lub podobnej,



7. Kierownik jednostki organizacyjnej - oznacza osobę sprawującą funkcję

kierowniczą wyodrębnionej jednostki organizacyjnej ASP,

8. Opiekun infrastruktury — pracownik wskazany przez kierownika jednostki

organizacyjnej Uczelni, do której przypisano (powierzono) dane składniki

majątku Uczelni- Infrastruktury badawczej, jako odpowiedzialny za prawidłowe

funkcjonowanie i użytkowanie (eksploatację), a także ochronę tych części

składowych majątku,

9. Korzystający z infrastruktury — podmiot lub osoba nie będąca Pracownikiem,

Współpracownikiem lub Studentem! Doktorantem ASP, korzystająca z

Infrastruktury badawczej na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej

zawartej z Uczelnią, na warunkach w tej umowie określonych,

10. Opłata za korzystanie - kwota należności za korzystanie w infrastruktury

badawczej stanowiąca iloczyn ustalonej stawki za korzystanie z danego składnika

infrastruktury badawczej i czasu korzystania z tego składnika infrastruktury.
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Postanowienia ogólne

I. Zadaniem Regulaminu korzystania z Infrastruktury badawczej Uczelni jest

określenie:

a) praw i obowiązków Uczelni oraz jej Pracowników w zakresie korzystania z

Infrastruktury badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej w ramach stosunku

pracy, jak również Współpracowników, Doktorantów lub Studentów w zakresie

korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej. Przez

działalność naukową — stosownie do treści art. 4 ust. 1 USWN- rozumie się badania

naukowe „ prace rozwojowe oraz twórczość naukową,

b) zasad korzystania i wysokości opłat za korzystanie z Infrastruktury badawczej do

prowadzenia działalności naukowej przez Korzystających z infrastruktury (podmioty

inne niż wskazane w lit, a) powyżej).

2. Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana jedynie zgodnie z warunkami
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określonymi w niniejszym Regulaminie i na warunkach wskazanych stosowną umową.

3. Z Infrastruktury badawczej Uczelni mogą korzystać wszyscy Pracownicy,

Współpracownicy, Doktoranci lub Studenci Uczelni prowadzący działalność naukową

na rzecz Uczelni.

4. Udostępnienie Infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności naukowej przez

Korzystających z infrastruktury, z zastrzeżeniem ~ 3 ust. 2 wymaga podpisania umowy

zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Pierwszeństwo w zakresie udostępnienia Infrastruktury badawczej przysługuje

Pracownikom i Współpracownikom Uczelni w zakresie realizowanej działalności

naukowej na rzecz Uczelni w ramach stosunku pracy, bądź umowy cywilnoprawnej

(umowy zlecenia, o dzieło). Dotyczy to również Studentów oraz Doktorantów w zakresie

działalności naukowej realizowanej w ramach programów studiów.

Zasady korzystania z Infrastruktury badawczej przez Pracowników,

Współpracowników, Doktorantów oraz Studentów.

1. Pracownicy Uczelni mają prawo do nieodpłatnego korzystania z Infrastruktury

badawczej w zakresie realizowanej w ramach stosunku pracy, a Współpracownicy w

ramach zawartych z Uczelnią umów cywilno-prawnych na rzecz Uczelni, działalności

naukowej. Dotyczy to również Studentów oraz Doktorantów w zakresie działalności

naukowej realizowanej w ramach programów studiów.

2. Uczelnia wydzieli Infrastrukturę badawczą niezbędną dla realizacji działalności

naukowej. Przed wydzieleniem Infrastruktury badawczej do realizacji działalności

naukowej należy mieć na względzie:

— zgodność tematyki projektu z przyjętą strategią odpowiedniej jednostki organizacyjnej

i Uczelni,

— realność przedstawianego uzasadnienia prowadzenia działalności naukowej,

— brak kolizji z planami jednostek organizacyjnych ASP oraz Uczelni, jak również

innymi realizowanymi lub mającą być realizowaną przez jednostki organizacyjne lub
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Uczelnię, działalnością naukową,

— możliwości utrzymania zakupionej lub wytworzonej Infrastruktury badawczej w

ramach działalności naukowej,

— możliwość wydzielenia zasobów do realizacji działalności naukowej, ze szczególnym

uwzględnieniem zasobów ludzkich gwarantujących możliwość udzielenia wsparcia dla

zespołu naukowego w zakresie eksploatacji wydzielonej Infrastruktury badawczej i

kontroli prawidłowego jej wykorzystania,

— zakres i możliwość sprawowania niezbędnej kontroli nad prawidłowością

wykorzystania Infrastruktury badawczej.

3. Wydzielona Infrastruktura badawcza musi być w jasny sposób oznaczana zawierając

informację o zakresie i celu wyłączenia Infrastruktury badawczej do użytkowania przez

podmiot prowadzący działalność naukową.

4. Przekazanie i odbiór przekazanej Infrastruktury badawczej Po zrealizowaniu

działalności naukowej odbywa się komisyjnie. Z czynności przekazania i odbioru spisuje

się protokół zdawczo - odbiorczy.

5. Osoby wskazane w ~ 2 ust. 1 ponoszą odpowiedzialność z przypadku zniszczenia,

uszkodzenia lub utraty przekazanej Infrastruktury badawczej.

Zasady korzystania z Infrastruktury badawczej przez Korzystających z

infrastruktury.

1. Przekazanie Infrastruktury badawczej Korzystającym z infrastruktury może nastąpić

jedynie na podstawie umowy cywilno-prawnej zawierającej warunki korzystania z

infrastruktury badawczej w celu prowadzenia działalności naukowej. Wszystkie

dokumenty związane z zaplanowaną działalnością naukową powinny znaleźć

odzwierciedlenie w odrębnej umowie ze szczególnym uwzględnieniem zasad:

— wydzielenia wszelkich zasobów Infrastruktury badawczej niezbędnych do realizacji

działalności naukowej oraz zasad ich zwrotu po jego zakończeniu,

— zasad eksploatacji wydzielonej Infrastruktury badawczej do realizacji działalności
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naukowej,

— podziału wypracowanych w toku realizowania działalności naukowej wartości

niematerialnych i prawnych oraz ich transferu do spółek, ośrodków transferu technologii

itp.,

— planowania i przeprowadzania audytów i kontroli wewnętrznej dotyczącej

prawidłowości wykorzystania Infrastruktury badawczej,

— przechowywania dokumentacji finansowej i merytorycznej dotyczącej działalności

naukowej.

2. Powyższe zasady dotyczą również Pracowników, Współpracowników, Studentów

oraz Doktorantów Uczelni, jeżeli działalność naukowa nie będzie związana z

zakresem obowiązków pracowniczych, wynikających z umów cywilno-prawnych

lub zakresem edukacji na Uczelni.

3. Wydzielenie Infrastruktury badawczej może nastąpić w części lub całości na

okres prowadzenia działalności naukowej albo na część tego okresu. Zakres

wydzielenia musi zostać opisany w umowie cywilno-prawnej pomiędzy

podmiotem realizującym działalność naukową a Uczelnią.

4. Wydzielone elementy Infrastruktury badawczej muszą być w jasny sposób oznaczane

zawierając informację o zakresie i celu wyłączenia Infrastruktury badawczej do

użytkowania przez podmiot prowadzący działalność naukową.

5. Uczelnia ma prawo do pobierania pożytków za wydzielenie infrastruktury badawczej,

z zastrzeżeniem wymogów właściwych przepisów dotyczących infrastruktury Uczelni

zakupionej ze środków unijnych lub otrzymanych przez Uczelnię bezpłatnie.

6. Przekazanie i odbiór wydzielonej Infrastruktury badawczej Po zrealizowaniu

działalności naukowej odbywa się komisyjnie, w czasie i na zasadach zawartych w

umowie cywilno-prawnej pomiędzy Korzystającym z infrastruktury realizującym

działalność naukową a Uczelnią. Z czynności przekazania i odbioru spisuje się protokół

zdawczo - odbiorczy.

7. Korzystający ponoszą odpowiedzialność z przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub

utraty przekazanej Infrastruktury badawczej.



Opiaty

1. Ustalając kwotę opłaty za korzystanie z Infrastruktury badawczej, która jest

nieodzownym elementem umowy cywilno-prawnej pomiędzy Korzystającym z

infrastruktury realizującym działalność naukową a Uczelnią, należy uwzględnić w

szczególności koszty:

— dzierżawy Infrastruktury (aparatury) badawczej,

— niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do dzierżawionej! wynajmowanej

Infrastruktury badawczej (aparatury),

— przeglądów, adiustacji, obsługi metrologicznej itp. dla dzierżawionej! wynajmowanej

infrastruktury badawczej (aparatury),

— dzierżawy pomieszczeń, w których znajduje się Infrastruktura badawcza,

— utrzymania, ogrzewania, oświetlenia, odnowienia itp. dzierżawionych pomieszczeń, o

których mowa powyżej,

— leasingu wartości niematerialnych i prawnych związanych z Infrastrukturą badawczą,

— energii, mediów, wywozu nieczystości itp. dotyczących pomieszczeń, o których mowa

powyżej,

— ubezpieczenia lub wniesienia zabezpieczenia na poczet ewentualnych strat podczas

realizacji działalności naukowej przy wykorzystaniu Infrastruktury badawczej,

— ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podczas realizacji działalności naukowej

przy wykorzystaniu Infrastruktury badawczej,

2. Opłaty powinny być wnoszone według ustalonego planu stanowiącego zapis umowy

cywilno-prawnej pomiędzy Korzystającym z infrastruktury realizującym działalność

naukową a Uczelnią.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2019r.


