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REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ  

AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 

 

 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Krakowie, jej pracowników i studentów w zakresie korzystania z infrastruktury 

badawczej Uczelni, a w szczególności: 

a) prawa i obowiązki uczelni, pracowników i studentów w zakresie korzystania z infrastruktury 

badawczej przy prowadzeniu działalności naukowej, 

b) zasady korzystania i ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia 

działalności naukowej przez podmioty inne niż wskazane w lit. a). 

2. Przez infrastrukturę badawczą Uczelni rozumie się mienie Uczelni, w szczególności: 

pomieszczenia wraz ze sprzętem (sale do ćwiczeń praktycznych, sale wykładowe, sceny), 

aparaturę naukowo-badawczą, zasoby biblioteczne, które mogą być udostępnianie i 

wykorzystywane na potrzeby badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej. 

 

§ 2 

1. Z infrastruktury badawczej AST mogą korzystać: 

a) pracownicy oraz studenci AST, 

b) osoby trzecie, inne niż wskazane w lit. a). 

1. Korzystanie z infrastruktury badawczej AST przy prowadzeniu działalności naukowej przez osoby, 

o których mowa w ust.1 lit. a) jest nieodpłatne i wymaga uzyskania zgody na korzystanie 

udzielonej przez Uczelnię. We wniosku o udzielenie zgody wnioskodawca winien w szczególności 

wskazać: cel oraz planowany czas korzystania z infrastruktury. 

2. Korzystanie z infrastruktury badawczej AST do prowadzenia działalności naukowej przez 

podmioty, o których mowa w ust.1 lit. b) jest odpłatne i wymaga zawarcia z AST umowy 

regulującej korzystanie z tej infrastruktury. 

3. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust.3 ustala się w wysokości stawek rynkowych. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak szczególny cel korzystania z infrastruktury 

badawczej lub związek korzystania z infrastruktury badawczej z realizacją zadań statutowych 

Uczelni i jej promocją, Rektor może zdecydować o obniżeniu odpłatności lub od odstąpieniu od 

jej naliczenia. 

§ 3 

Uczelnia nie udostępnia infrastruktury badawczej, jeżeli:  

1) czynności lub cel albo sposób wykonania podejmowanych badań naukowych, prac rozwojowych 

lub twórczości artystycznej są niezgodne z prawem, zagrażają mieniu Uczelni lub naruszają dobre 

imię Uczelni,  

2) osoba, która ma wykonywać badania naukowe, prace rozwojowe lub twórczość artystyczną z 

wykorzystaniem infrastruktury badawczej nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub 

umiejętności. 

 

§ 4 



 

 

 Strona 2 

1. Korzystający z infrastruktury badawczej AST zobowiązani są do szczególnej dbałości o powierzoną 

im infrastrukturę, w tym do korzystania z niej zgodnie z instrukcją użytkowania, zasadami bhp i 

ppoż.  

2. Jeżeli korzystanie z infrastruktury badawczej wymaga zapoznania się z instrukcją bądź przejścia 

odpowiedniego szkolenia, do korzystania z infrastruktury badawczej Uczelnia dopuszcza wyłącznie 

osobę spełniającą powyższe warunki. 

3. Każdy przypadek uszkodzenia infrastruktury lub jej nieprawidłowego działania winien być 

bezzwłocznie zgłaszany przez korzystającego przedstawicielom AST. Na okoliczność powyższą 

sporządza się protokół wskazujący w szczególności: datę wystąpienia uszkodzenia, jego rodzaj, 

osobę/osoby odpowiedzialne za uszkodzenie. 

 

§ 5 

1. Przedstawiciel AST ma prawo w każdym czasie do kontroli prawidłowości korzystania z 

infrastruktury. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z infrastruktury AST, Uczelnia ma 

prawo do natychmiastowego zakazania dalszego korzystania z infrastruktury. 

 

§ 6 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku. 

 

 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 


