
Uchwała Nr 49/2018 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 24 maja 2018 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Politechnice 

Rzeszowskiej. 

§1 

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

wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), uwzględniając pozytywną opinię Rady 

Nadzorującej Centrum Transferu Technologii wydaną uchwałą nr 13/2015 z dnia 12 marca 

2015 r. i uchwałą nr 52/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Senat Politechniki Rzeszowskiej 

zmienia Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w Politechnice Rzeszowskiej 

poprzez wprowadzenie następującej zmiany: 

 

Do § 1wprowadza się punkty 6 i 7 o następującym brzmieniu: 

„6. Użytkownik infrastruktury – osoba korzystająca z infrastruktury naukowo-badawczej”. 

„7. Kierownik jednostki organizacyjnej – dziekan, kierownik katedry, zakładu, laboratorium”. 

 

Wprowadza się § 4a o następującym brzmieniu: 

„Zasady korzystania z infrastruktury naukowo-badawczej Uczelni zakupionej w ramach 

realizowanych projektów 

1. Infrastruktura naukowo-badawcza zakupiona w ramach realizowanych projektów 

może być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie 

o dofinansowanie danego projektu. 

2. Infrastruktura naukowo-badawcza zakupiona w ramach realizowanych projektów, 

w których nie przewidziano przychodów nie może być wykorzystywana do 

wykonywania działalności gospodarczej rozumianej jako oferowanie towarów lub 

usług na określonym rynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykorzystywania infrastruktury naukowo-badawcza zakupiona w ramach 

realizowanych projektów ewidencjonowane i rejestrowane jest w elektronicznym 

systemie ewidencyjnym uczelni, za które odpowiedzialny jest opiekun infrastruktury”. 

 

 § 5 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 



„3. Udostępnienie Infrastruktury na zasadzie odpłatnej może nastąpić po złożeniu przez 

podmiot zewnętrzny zapytania ofertowego do Opiekuna Infrastruktury właściwego ze 

względu na lokalizację aparatury badawczej lub do Centrum Transferu Technologii (CTT). Po 

uzyskaniu akceptacji Kierownika jednostki organizacyjnej, pomiędzy Uczelnią a innym 

podmiotem zostaje zawarta odpowiednia mowa zarejestrowana w CTT. 

Pozostałe postanowienia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Politechnice 

Rzeszowskiej pozostają bez zmian 

§2 

Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do uchwały. 

§3 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

  

 

Rektor 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

 


