
Uchwała nr 16/2021 

Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej 

Uczelni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 44 ust. 

29 Statutu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku uchwala się, co 

następuje: 

§ 1 

SENAT Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku uchwala Regulamin 

korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni  w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku przyjętym uchwałą nr 13/2015 Senatu PWSZ w Płocku 

z dnia 24 marca 2015 r.  

§ 2 

Tekst jednolity regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 13/2015 Senatu PWSZ w Płocku z dnia 24 marca 

2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej 

Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Podpisane przez: Przewodniczący Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku - dr hab. n. med. Maciej Słodki, prof. uczelni 

  



Załącznik do uchwały nr 16/2021 Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Wytworzona infrastruktura i zakupione wyposażenie może być 

wykorzystywane tylko  

i wyłącznie do prowadzenia: 

1.1.Kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub innych 

formach kształcenia, kształcenia doktorantów albo szkolenia 

zawodowego dla absolwentów szkół wyższych;      1.2.Badań 

naukowych w rozumieniu art. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

2. Zakupione wyposażenie jest przypisane do danej jednostki 

organizacyjnej objętej wsparciem finansowym. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej sprawuje bieżącą kontrolę nad 

wykorzystywaniem wyposażenia oraz ponosi odpowiedzialność 

materialną za to wyposażenie. 

4. Wytworzona infrastruktura i wyposażenie zakupione w ramach projektu 

nie mogą być wykorzystywane do wykonywania działalności 

gospodarczej przez okres wskazany w dokumentacji, wytycznych 

dotyczących finansowania wsparcia zewnętrznego (w tym  

z UE). 

5. Przez  działalność gospodarczą należy rozumieć działalność 

gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności 

polegającej na wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 11 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

6. Zakupione wyposażenie powinno zostać na stanie jednostki 

organizacyjnej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, która została 



doposażona w ramach projektu. Zmiana miejsca użytkowania 

uwarunkowana jest uzyskaniem zgody władz Uczelni. 

§ 2 

Zasady korzystania z wytworzonej infrastruktury i zakupionego 

wyposażenia 

1. Z majątku  i  infrastruktury  Uczelni wytworzonej w ramach projektu 

mogą korzystać wszyscy pracownicy Uczelni oraz pracownicy innych 

instytucji naukowo-badawczych na rzecz prowadzenia badań 

naukowych i działalności dydaktycznych, o ile nie jest to związane z 

prowadzoną działalnością gospodarczą.  

2. Udostępnienie infrastruktury do prowadzenia badań przez pracowników 

wspólnie  

z instytucjami/podmiotami zewnętrznymi wymaga podpisania umowy 

na realizację prac badawczo-rozwojowych. 

3. Do obowiązków  kierownika jednostki należy akceptowanie wniosku 

dotyczącego rozpoczęcia badań, w tym analiza dopuszczalności 

wykorzystania pod kątem zakazu wykonywania działalności 

gospodarczej. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Senat Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku. 

 

 

 

 

 

 

 


