Uchwała Senatu PG
nr 259/XXIII/2015
z 18 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Gdańskiej.

§1. Senat Politechniki Gdańskiej, działając na podstawie art. 86 c ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 572 z 2012 r. z późn. zmianami) uchwala
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Gdańskiej, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor PG

--------------------------------------prof. Henryk Krawczyk

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Gdańskiej
Cel Regulaminu
Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) prawa i obowiązki Uczelni oraz jej Pracowników, Doktorantów Lub Studentów w zakresie
korzystania z Infrastruktury badawczej;
b) zasady korzystania i wysokości opłat za korzystanie z Infrastruktury badawczej
do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty zewnętrzne oraz
zasady świadczenia Usług w oparciu o Infrastrukturę badawczą. Jeżeli w związku
z korzystaniem z Infrastruktury badawczej otrzymuje się Wyniki prac intelektualnych
podlegające komercjalizacji, świadczenie samej Usługi podlega Regulaminowi, a w zakresie
Wyników prac intelektualnych stosuje się odpowiednio Regulamin zarządzania
i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.
§1 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1. Uczelnia – Politechnika Gdańska (PG);
2. Regulamin – niniejszy regulamin;
3. Infrastruktura badawcza (IB) – wszystkie elementy służące wykonywaniu badań, będące
mieniem Uczelni, zakwalifikowanym i ujętym w jej ewidencji jako środki trwałe, w tym
aparatura naukowa i badawcza wraz z pomieszczeniami lub zespołami pomieszczeń, do
których jest ona przypisana, a także obiekty budowlane służące wykonywaniu badań;
4. Aparatura naukowo-badawcza / Aparatura – zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych
lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych
(zazwyczaj cechujących się dokładnością pomiaru o kilka rzędów wyższą w stosunku do
typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do Aparatury
naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń
niewykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R;
5. Współpraca naukowa – współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi lub uczelniami
w ramach prowadzenia niekomercyjnych prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych
bądź rozwojowych;
6. Wyniki prac intelektualnych – utwory, projekty wynalazcze, rozwiązania innowacyjne, bazy
danych, a także przedmioty praw pokrewnych podlegające ochronie prawnej;
7. Użytkownik – Pracownik PG, Partner, Doktorant lub Student korzystający z Aparatury lub
Infrastruktury badawczej;

8. Kierownik jednostki
ogólnouczelnianej;

organizacyjnej

–

kierownik

katedry

lub

kierownik

jednostki

9. Pracownik PG – osoba pozostająca w stosunku pracy z PG;
10. Partner – osoba niezwiązana stosunkiem pracy z PG, a biorąca udział w realizacji zadań na
jej rzecz, w szczególności na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło;
11. Student – osoba kształcąca się na stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach I lub II stopnia,
bądź jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uczelnię;
12. Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię;
13. Korzystanie z IB– użytkowanie Aparatury lub Infrastruktury badawczej przez Pracowników PG,
Partnerów,
Studentów
lub
Doktorantów
do
prowadzenia
prac
badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych;
14. Udostępnianie IB – umożliwianie korzystania z Aparatury bądź Infrastruktury badawczej
podmiotom innym niż Pracownicy PG, Partnerzy, Studenci lub Doktoranci (z zastrzeżeniem
par. 5 ust. 8 Regulaminu);
15. Usługa – świadczenie komercyjne wykonywane na zlecenie podmiotów zewnętrznych przez
PG w oparciu o Infrastrukturę badawczą, nieprowadzące do powstania Wyników prac
intelektualnych podlegających komercjalizacji;
16. Źródła zewnętrzne – źródła finansowania projektów inne niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy
z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, obejmujące w szczególności budżet
Państwa, państwowe fundusze celowe lub środki rozwojowe pochodzące z Unii Europejskiej
bądź innych źródeł zagranicznych, o których mowa w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych;
17. Pomoc publiczna – pomoc udzielana przez państwo członkowskie UE lub ze źródeł
państwowych w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez
uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw bądź produkcji niektórych wyrobów
w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami
członkowskimi;
18. Firma akademicka – przedsiębiorstwo założone lub kierowane przez Pracownika, Studenta
lub Doktoranta, korzystające z Wyników prac intelektualnych i/lub Infrastruktury badawczej
Uczelni na podstawie umowy zawartej z Uczelnią;
19. Spółka celowa – jednoosobowa spółka kapitałowa utworzona przez Uczelnię zgodnie
z art. 86a ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym;

20. Spółka spin-off – spółka kapitałowa powołana w celu transferu Wyników prac intelektualnych
Uczelni, w której Spółka celowa obejmuje całość lub część udziałów;
21. Inkubator przedsiębiorczości – Akademicki Inkubator Gospodarczy Politechniki Gdańskiej;
22. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (CTWT) – jednostka ogólnouczelniana powołana
do zarządzania własnością intelektualną Uczelni, w szczególności do komercjalizacji
bezpośredniej;
23. Zasady obowiązujące na Uczelni – ogół norm prawnych wynikających z zewnętrznych
i wewnętrznych aktów normatywnych, znajdujących zastosowanie w danej sytuacji, jak
również przyjęte zwyczaje i praktyki.
§2 Postanowienia ogólne
1.

Udostępnianie, Korzystanie lub świadczenie Usług w oparciu o IB zakupioną w ramach
projektów musi być zgodne z zasadami wynikającymi ze szczególnych uregulowań
dotyczących tych projektów, zwłaszcza z umowy o dofinansowanie.

2.

Udostępnianie lub Korzystanie z IB sfinansowanej ze Źródeł zewnętrznych, w tym polegające
na realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z przedsiębiorcami oraz
świadczeniu Usług, jest możliwe pod warunkiem monitorowania dochodu uzyskiwanego
w ramach danego projektu, z którego środków IB została sfinansowana i składania
stosownych raportów do właściwej instytucji.

3.

Zgodę na Korzystanie z IB, Udostępnianie IB lub świadczenie Usług wydaje właściwy
Kierownik jednostki organizacyjnej.

4.

Za Korzystanie z IB, Udostępnianie IB lub świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem
odpowiadają Kierownicy jednostek organizacyjnych, a także wszyscy Użytkownicy, którzy
prowadzą w jej ramach prace badawcze, eksperymentalne, naukowe lub rozwojowe.

5.

Aparatura musi zostać wprowadzona do ewidencji w systemie https://moja.pg.gda.pl/.
Z Aparatury niewprowadzonej do ewidencji w tym systemie nie można Korzystać, nie można
jej udostępniać ani świadczyć Usług w oparciu o tę Aparaturę.

6.

Aparatura może być obsługiwana wyłącznie przez Użytkowników posiadających niezbędne
kwalifikacje i wymagane uprawnienia lub pod nadzorem takich Użytkowników.

7.

Każdy Użytkownik obsługujący Aparaturę lub nadzorujący korzystanie z niej jest zobowiązany
do zapoznania się z instrukcją użytkowania tej Aparatury i do bezwzględnego przestrzegania
przepisów BHP i przeciwpożarowych, zgodnie z właściwymi regulacjami i instrukcjami
obowiązującymi w tym zakresie.

8.

Korzystanie z IB, Udostępnianie IB lub świadczenie Usług co do zasady odbywa się na terenie
Uczelni. Udostępnianie może się odbywać również poza terenem Uczelni, wyłącznie za zgodą
właściwego Kierownika jednostki organizacyjnej, po uprzednim ubezpieczeniu Aparatury
zgodnie z obowiązującą umową ubezpieczenia majątku PG i pod nadzorem Użytkownika
upoważnionego przez właściwego Kierownika jednostki organizacyjnej.

9.

Udostępnianie Aparatury nie może zakłócać procesu dydaktycznego i prowadzonych prac
naukowo-badawczych ani utrudniać funkcjonowania Uczelni.

§3 Zasady korzystania z Infrastruktury badawczej przez Pracowników, Partnerów, Doktorantów
i Studentów
1.

Wszyscy Użytkownicy mają możliwość Korzystania z Aparatury lub Infrastruktury badawczej
z uwzględnieniem Zasad obowiązujących na Uczelni, z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z par. 2 ust. 1, do prowadzenia niekomercyjnych prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z przeznaczeniem w projekcie lub
zadaniu realizowanym przez Uczelnię, w tym prac związanych z uzyskaniem stopnia lub tytułu
naukowego.

2.

Studenci mogą obsługiwać Aparaturę wyłącznie pod nadzorem Pracownika PG posiadającego
niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia.

3.

Wszyscy Użytkownicy korzystający z IB mają obowiązek obchodzić się z nią z należytą
dbałością, której niedochowanie może skutkować odpowiedzialnością na zasadach ogólnych.

§4 Udostępnianie Infrastruktury badawczej do współpracy naukowej
1.

W przypadku Współpracy naukowej opartej na wzajemności świadczeń IB jest Udostępniana
nieodpłatnie na podstawie stosownej umowy.

2.

W przypadku, gdy Współpraca naukowa polega na jednostronnym Udostępnieniu IB,
Udostępnienie odbywa się na podstawie stosownej umowy, która określa w szczególności:
a) opłatę za Udostępnienie, nie niższą niż suma kosztów bezpośrednich i pośrednich,
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b) zasady Udostępnienia IB;
c) zakres odpowiedzialności za ewentualne szkody.

§5 Komercyjne Udostępnianie Infrastruktury badawczej oraz świadczenie Usług
Komercyjne Udostępnianie IB lub świadczenie Usług odbywa się na podstawie stosownej
umowy.
2. Umowa regulująca komercyjne Udostępnianie IB lub świadczenie Usług musi zawierać m.in.:
a) cenę Udostępnienia IB lub świadczenia Usługi, oszacowaną zgodnie z par. 5 ust. 3
Regulaminu;
1.

b) postanowienia dotyczące odpowiedzialności za szkody powstałe w IB w przypadku umowy
o Udostępnianie.
3.

Opłata za Udostępnianie IB lub świadczenie Usług powinna zawierać wszystkie koszty, które
Uczelnia ponosi w związku z komercyjnym Udostępnieniem tej Infrastruktury lub
świadczeniem Usługi. Opłata ta powinna również uwzględniać rozsądną marżę, a więc marżę
stosowaną w podobnych transakcjach przez podmioty rynkowe (z zastrzeżeniem par. 2 ust. 1
oraz par. 5 ust. 5). Schemat kalkulacji opłaty za Udostępnianie oraz świadczenie Usług
zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.

W przypadku, gdy poza świadczeniem Usługi umowa z podmiotem zewnętrznym przewiduje
powstanie Wyników prac intelektualnych, opłata za Usługę jest kalkulowana zgodnie
z Regulaminem, a Wyniki prac intelektualnych podlegają odrębnej wycenie, zgodnie
z zasadami obowiązującymi na Uczelni, przy uwzględnieniu zasad Regulaminu zarządzania
i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.

5.

Rektor Uczelni, na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej lub dyrektora CTWT, w celu
realizacji polityki wspierania przedsiębiorczości akademickiej może ustalić preferencyjne
zasady Udostępniania IB Firmom akademickim, Spółkom celowym, Spółkom spin-off oraz
podmiotom działającym w ramach Akademickiego Inkubatora Gospodarczego PG, przez
okres nie dłuższy niż 5 lat, pod warunkiem że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa.

6.

Komercyjne Udostępnianie IB lub świadczenie Usług odbywa się na zasadach równego
dostępu dla wszystkich podmiotów zewnętrznych.

7.

Komercyjne Udostępnianie IB lub świadczenie Usług musi się odbywać w sposób zgodny
z zasadami dotyczącymi Pomocy publicznej, pozwalający w szczególności na uniknięcie
wystąpienia niedozwolonej pośredniej Pomocy publicznej.

8.

Przepisy par. 5 stosuje się także do Użytkowników występujących jako osoby prywatne
chcące wykorzystywać IB do celów innych niż określone w par. 3.

§6 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Rektor.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
obowiązującego prawa oraz wewnętrzne akty normatywne Uczelni.
3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej PG
KAT.

KATEGORIA
KOSZTÓW

SPECYFIKACJA

Koszty, które można jednoznacznie odnieść
do użytkowania Aparatury

I

A+B+C+D

Koszty
bezpośrednie

A

cena × ilość

zużycie
materiałów

B

cena lub
wynagrodzenie
brutto

usługi obce
i wynagrodzenia
bezosobowe

koszt prac zleconych podmiotom innym niż PG,
obciążający PG

C

stawka × liczba
godzin

wynagrodzenia
Pracowników
PG

koszt bezpośrednich nakładów pracy Pracowników
PG na czynności związane z udostępnieniem
Aparatury lub świadczeniem Usług

D

koszt

pozostałe

inne koszty bezpośrednie dające się przypisać do
udostępnienia, np. delegacje

II

E+F

Koszty
pośrednie

E

stawka ×
jednostka
rozliczeniowa

koszty
eksploatacyjne

Koszty, których nie można jednoznacznie
odnieść do użytkowania Aparatury i przy których
konieczne jest zastosowanie kluczy
rozliczeniowych
koszty użytkowania powierzchni

F

stawka ×
jednostka
rozliczeniowa

odtworzenie
Aparatury

G

koszt

inne

III

H*(I + II)

Inne narzuty

H

%

marża*

koszty materiałów i surowców bezpośrednio
zużytych w trakcie użytkowania Aparatury

koszt wynikający ze zużycia Aparatury w związku z
jej użytkowaniem

wydziałowe koszty pośrednie ustalone
odrębnymi przepisami
Narzuty na pokrycie pozostałych kosztów

narzut gwarantujący uzyskanie zysku
porównywalnego do zysku uzyskiwanego przez
podmioty rynkowe w podobnych transakcjach

* Wliczenie marży do kalkulacji jest dopuszczalne, o ile nie stoi to w sprzeczności z zasadami
wynikającymi ze szczególnych uregulowań dotyczących projektów, w tym w szczególności z umowy
o dofinansowanie.

