
REGULAMIN 

korzystania z infrastruktury badawczej 

 KATEDRY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

 

§ 1 

Podstawą niniejszego Regulaminu jest Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 30 kwietnia 2015 roku (Uchwała Nr 34/2015). 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

Katedra – Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Kierownik Katedry – kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Kierownik laboratorium – kierownik Laboratorium Badań Środowiska 

Opiekun – opiekun przydzielonej infrastruktury badawczej  

Pracownik – pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny, dydaktyczny, naukowo-techniczny 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Doktorant – doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Student – student Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

§ 3 

W Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska  UJK funkcjonuje Laboratorium Badań 

Środowiska, wyposażone w infrastrukturę badawczą, nad którym nadzór sprawuje kierownik 

Katedry. 

§ 4 

Kierownik Katedry  zarządza infrastrukturą badawczą, która znajduje się na wyposarzeniu 

Katedry oraz sprawuje bieżącą kontrolę nad wykorzystaniem tej infrastruktury. 

§ 5 

1. Kierownik Katedry spośród pracowników Katedry wyznacza opiekuna infrastruktury 

badawczej znajdującej się na wyposażeniu Katedry. 

2. Opiekunem infrastruktury badawczej, wymagającej specjalistycznego przeszkolenia 

może zostać pracownik, który przeszedł stosowne przeszkolenie w zakresie obsługi. 



3. Opiekun przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za infrastrukturę badawczą, 

którą przyjął pod opiekę. 

§ 6 

1. Obowiązki kierownika Katedry określa § 8 Regulaminu korzystania z infrastruktury 

badawczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

2. Obowiązki opiekuna określa § 9 Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

Prawa i obowiązki Pracowników, Doktorantów i Studentów  Uniwersytetu w zakresie 

korzystania z Infrastruktury badawczej Katedry przy prowadzeniu badań naukowych 

lub prac rozwojowych 

§ 7 

1. Każdy pracownik, student lub doktorant Uniwersytetu korzystający z infrastruktury 

badawczej odpowiedzialny jest osobiście za jej stan, prawidłowe przechowywanie, 

konserwowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zaginięciem oraz 

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

gospodarowania, obowiązujących norm technicznych i eksploatacyjnych oraz ma obowiązek 

natychmiastowego zgłoszenia kierownikowi jednostki, do której przypisana została 

infrastruktura badawcza lub opiekunowi tej infrastruktury albo bezpośredniemu 

przełożonemu, jej awarii, uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży.  

2. Pracownik, student lub doktorant Uniwersytetu przed przystąpieniem do korzystania z 

infrastruktury badawczej zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu  

danej jednostki, do której przypisana została infrastruktura badawcza, w zakresie korzystania i 

eksploatacji infrastruktury badawczej oraz niniejszego regulaminu.  

3. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez inne osoby niż pracownicy jednostki 

organizacyjnej, do której przypisana została infrastruktura badawcza, może odbywać się pod 

nadzorem opiekuna tej infrastruktury, kierownika tej jednostki organizacyjnej lub 

upoważnionego przez niego pracownika.  

4. Korzystanie z infrastruktury badawczej przez inne osoby niż pracownicy jednostki 

organizacyjnej, do której przypisana została infrastruktura badawcza, może odbywać się 

wyłącznie przez osoby, które wykażą się umiejętnością obsługi i eksploatacji takiej 

infrastruktury lub po uprzednim przeszkoleniu takiej osoby w tym zakresie.  

 

§ 8 

1. Korzystanie z infrastruktury badawczej oraz wykonywanie badań z wykorzystaniem tej 

infrastruktury przez pracownika, studenta lub doktoranta prowadzącego badania naukowe lub 

prace rozwojowe związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub w związku z 

realizacją procesu dydaktycznego, odbywa się w uzgodnieniu z kierownikiem Katedry i 

opiekunem infrastruktury badawczej na podstawie wniosku.  

2. Korzystanie z infrastruktury badawczej oraz wykonywanie badań na warunkach 

określonych w ust.1, jest nieodpłatne i odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy 

wnioskującym pracownikiem, doktorantem lub studentem a opiekunem , do której przypisana 

jest infrastruktura i osobą wykonującą czynności. Porozumienie, o którym mowa w zdaniu 



poprzednim dotyczy w szczególności sposobu finansowania materiałów, odczynników lub 

wykonania dodatkowych czynności.  

3. W celu udostępnienia infrastruktury badawczej lub przeprowadzenia badań z 

wykorzystaniem tej infrastruktury, pracownik, doktorant lub student przedkłada opiekunowi 

infrastruktury, wniosek o jej udostępnienie lub o przeprowadzenie badań. Wniosek, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wymaga akceptacji kierownika tematu badawczego, z którego 

finansowany jest wniosek, promotora pracy lub opiekuna koła naukowego, który potwierdza 

zasadność udostępnienia infrastruktury badawczej lub wykonania badania. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust.3 rozpatrywany jest niezwłocznie przez kierownika 

Katedry w uzgodnieniu z opiekunem infrastruktury.  

5. Kierownik Katedry informuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wnioskującego 

pracownika, doktoranta lub studenta o warunkach udostępnienia infrastruktury badawczej i 

terminie wykonania badań 

6. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust.1 osoba zainteresowana 

może skierować do właściwego dziekana, oraz do Prorektora ds. do Spraw Rozwoju i 

Finansów wniosek o zweryfikowanie stanowiska kierownika Katedry. Stanowisko w sprawie 

wniosku o zweryfikowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim podlega rozpoznaniu w 

terminie 14 dni i jest ostateczne.  

8. Do członków kół naukowych, uczestników studiów podyplomowych, osób odbywających 

staże oraz stypendia w Uniwersytecie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące studentów.  

 

Zasady korzystania z Infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub 

prac rozwojowych przez podmioty zewnętrzne 

§ 9 

Zasady korzystania z Infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych przez podmioty zewnętrzne reguluje § 14 i § 15.  

 

 

.................................................. 

sporządził: prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak 

kierownik Katedry 

Kielce, 29.05.2015r. 

 


