
 
 
 

 

REGULAMIN 

ZARZĄDZANIA CORE FACILITY 

dotyczy 

usługi w zakresie optymalizacji procesu spalania i waloryzacji ubocznych produktów spalania 

w celu realizacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym 

w ramach Projektu pt. „Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla 

wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (UPS-Plus)” w Programie Team Tech - Core 

Facility, nr umowy o dofinansowanie POIR.04.04.00-00-31B4/17-00 z dnia 11 maja 2018 r., 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-

badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 

85), Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz.1350) oraz Uchwałą 

nr XLII/350/15/16 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej 

Politechniki Śląskiej, niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej z wykorzystaniem 

infrastruktury badawczej należącej do Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechniki Śląskiej. 

 

§ 1 

Definicje 

 

Na potrzeby obowiązywania Regulaminu wprowadza się następujące definicje: 

 

1. Usługa – usługa w zakresie optymalizacji procesu spalania i waloryzacji ubocznych produktów 

spalania w celu realizacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym. 

2. Wykonawca – Politechnika Śląska, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zespół 

Kotłów i Wytwornic Pary. 

3. Zleceniodawca – podmiot lub jednostka organizacyjna, dla których Wykonawca świadczy 

Usługę. 

4. Strony – rozumie się przez to Wykonawcę oraz Zleceniodawcę. 

5. Uczelnia – rozumie się przez to Politechnikę Śląską. 

6. Jednostka organizacyjna (posiadająca Infrastrukturę badawczą) - Politechnika Śląska, Katedra 

Maszyn i Urządzeń Energetycznych. 

7. Infrastruktura badawcza – wszystkie elementy, w tym rzeczy ruchome i nieruchomości, 

przeznaczone do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, zakwalifikowane, jako 

środki trwałe Wykonawcy i ujęte w odpowiedniej ewidencji. Do infrastruktury badawczej nie 

zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń niewykorzystywanych bezpośrednio do 

realizacji prac badawczych i rozwojowych. 

8. Dysponent infrastruktury – kierownik Jednostki organizacyjnej, w dyspozycji którego pozostaje 

Infrastruktura badawcza, a także inna osoba upoważniona przez Wykonawcę do dysponowania 

Infrastrukturą badawczą. 

9. Opiekun infrastruktury – osoba wyznaczona przez Kierownika Jednostki organizacyjnej będącej 

dysponentem Infrastruktury badawczej spośród jej Pracowników, do sprawowania bieżącego 



 
 
 

 

nadzoru nad efektywnością wykorzystania i utrzymania sprawności technicznej Infrastruktury 

badawczej, posiadająca przy tym niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia do obsługi 

Infrastruktury badawczej jako całości i jej poszczególnych elementów. Osoba ta również 

odpowiedzialna powinna być za zakres związany z przygotowaniem portfolio Usługi 

realizowanej z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej, kontakt z klientem zewnętrznym 

i wewnętrznym oraz podstawowe funkcje Business Development. 

10. Użytkownik infrastruktury – osoba korzystająca z Infrastruktury badawczej, operator. 

11. Pracownik – osoba zatrudniona przez Wykonawcę lub którąś z jego wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych Uczelni, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy. 

12. Student – osoba kształcąca się na studiach I lub II stopnia, bądź na jednolitych studiach 

magisterskich prowadzonych przez Uczelnię. 

13. Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich, a także osoba realizująca całość lub część 

przewodu doktorskiego w Uczelni. 

14. Podmiot zewnętrzny – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, niewchodząca w skład wewnętrznej struktury organizacyjnej Jednostki 

organizacyjnej. 

15. Regulamin – regulamin zarządzania Core Facility dotyczący usługi w zakresie optymalizacji 

procesu spalania i waloryzacji ubocznych produktów spalania w celu realizacji idei gospodarki 

o obiegu zamkniętym. 

 

§ 2 

Ogólne zasady Usługi 

 

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do następujących kategorii podmiotów: 

1.1. pracowników Wykonawcy, korzystających w ramach swojej pracy badawczej, 

dydaktycznej lub naukowej z Infrastruktury badawczej Wykonawcy; 

1.2. studentów korzystających z oferty dydaktycznej Wykonawcy; 

1.3. osób prowadzących badania naukowe lub inną aktywność naukową przy wykorzystaniu 

Infrastruktury badawczej Wykonawcy; 

1.4. innych podmiotów, w tym Podmiotów zewnętrznych, które na podstawie odrębnej umowy 

zawartej z Wykonawcą korzystają z zaproponowanej Usługi z wykorzystaniem 

Infrastruktury badawczej Wykonawcy. 

2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie w sytuacjach obejmujących wszelkie przypadki 

wykonania Usługi – odpłatnej lub nieodpłatnej – przy wykorzystaniu Infrastruktury badawczej 

Wykonawcy. 

3. Korzystanie z Usługi realizowanej przez Wykonawcę odbywa się w zgodzie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami zawartej 

umowy, o ile taka umowa została zawarta. 

4. Wykorzystanie określonych kategorii Infrastruktury badawczej, w szczególności finansowanej 

ze środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jest możliwe 

wyłącznie po uprzednim przeanalizowaniu możliwości komercyjnego (odpłatnego) 

użytkowania infrastruktury w świetle wiążących Wykonawcę umów i przepisów szczególnych. 

5. Wykonawca gwarantuje pierwszeństwo w dostępie do Infrastruktury badawczej następującym 

kategoriom osób (zgodnie z przedstawioną kolejnością): 

5.1. Pracownikom Wykonawcy, zatrudnionym w ramach Jednostki organizacyjnej posiadającej 

Infrastrukturę badawczą, a także studentom korzystającym z oferty dydaktycznej tej 

Jednostki organizacyjnej, jeśli potrzeba dostępu do infrastruktury wynika z charakteru 

realizowanych obowiązków lub programu studiów; 



 
 
 

 

5.2. Pracownikom Wykonawcy, zatrudnionym w ramach Jednostki organizacyjnej posiadającej 

Infrastrukturę badawczą w przypadku Usługi wykonywanej dla pracowników 

zatrudnionych w ramach innej jednostki organizacyjnej niż jednostka będąca Dysponentem 

infrastruktury, a także studentom korzystającym z oferty dydaktycznej takiej jednostki 

organizacyjnej, jeśli zapotrzebowanie na usługę z wykorzystaniem infrastruktury wynika 

z charakteru realizowanych obowiązków lub programu studiów; 

5.3. Pracownikom Wykonawcy, zatrudnionym w ramach Jednostki organizacyjnej posiadającej 

Infrastrukturę badawczą w ramach Usługi wykonywanej innym osobom fizycznym lub 

prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na 

podstawie podpisanych z Wykonawcą stosownych umów. 

6. Wykonywanie Usługi przy zastosowaniu Infrastruktury badawczej Podmiotom zewnętrznym 

nie może uniemożliwiać bądź znacząco utrudniać Wykonawcy realizacji jego podstawowych 

zadań opisanych w statucie i przepisach prawa. 

7. Niestacjonarna Infrastruktura badawcza powinna znajdować się w lokalizacjach wskazanych 

przez Dysponenta lub Opiekuna infrastruktury i tylko za ich zgodą może nastąpić zmiana 

miejsca użytkowania Infrastruktury badawczej zgodnie z obowiązującymi w Uczelni 

regulacjami. 

8. Infrastruktura badawcza może znajdować się poza terenem Uczelni tylko za zgodą Dysponenta 

lub Opiekuna infrastruktury w celu wykonania badań przez upoważnionych Pracowników 

Wykonawcy. 

9. Zabrania się Pracownikom, Doktorantom i Studentom Uczelni udostępniania Infrastruktury 

badawczej Podmiotom zewnętrznym bez zgody Dysponenta lub Opiekuna infrastruktury. 

10. Każdy użytkownik Infrastruktury badawczej zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją 

użytkowania tej infrastruktury i do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

zgodnie z właściwymi regulacjami i instrukcjami obowiązującymi w tym zakresie. 

11. Wykonawca zapewnia równy dostęp do Usługi dla wszystkich potencjalnych odbiorców. 

12. Usługa świadczona będzie na warunkach rynkowych. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do promowania świadczonej Usług i możliwości jej 

wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. 

 

§ 3 

Zasady korzystania z Usługi przez Pracowników, Doktorantów oraz Studentów 

Jednostki organizacyjnej posiadającej Infrastrukturę badawczą 

 

1. Nieodpłatne korzystanie z Usługi może nastąpić tylko przez Pracowników, Doktorantów 

i Studentów Wykonawcy do celów prowadzenia wszelkich niekomercyjnych prac naukowo-

badawczych zgodnie z przeznaczeniem w projekcie lub zadaniu realizowanym przez Uczelnię, 

w tym do prac związanych z uzyskaniem stopnia lub tytułu naukowego. 

2. Pracownicy, Doktoranci oraz Studenci są zobowiązani jest do zapoznania się z instrukcją 

użytkowania Infrastruktury badawczej i do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP 

i ppoż. zgodnie z właściwymi regulacjami i instrukcjami obowiązującymi w tym zakresie. 



 
 
 

 

§ 4 

Zasady korzystania z Usługi w przypadku realizacji usług naukowo-badawczych na 

rzecz Podmiotów zewnętrznych 

 

1. Usługa z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej Jednostki organizacyjnej może zostać 

wykonana przez Wykonawcę odpłatnie Podmiotom zewnętrznym, tylko w przypadku, gdy nie 

będzie to kolidować z wykonywaniem zadań Uczelni, w szczególności w zakresie działalności 

naukowo-badawczej, dydaktycznej i innych przyjętych zobowiązań. 

2. Usługa z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej Jednostki organizacyjnej może być 

wykonywana przez Wykonawcę nieodpłatnie dla przedstawicieli innych niż Uczelnia, w tym 

publicznych jednostek naukowych lub konsorcjantów w ramach prowadzenia niekomercyjnych 

prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o ile wynika to 

z zawartych z tymi jednostkami umów o współpracy, a umowa przewiduje wzajemność 

świadczeń. 

3. W innych przypadkach, świadczenie Usługi innym publicznym jednostkom naukowym na ww. 

cele wymaga pokrycia kosztów poniesionych przez Uczelnię z tytułu wykonywania Usług 

z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej. 

4. Odpłatne świadczenie Usługi z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej odbywa się na 

zasadach równego dostępu dla wszystkich Podmiotów zewnętrznych. 

5. Usługa z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej może być świadczona innym podmiotom 

do celów badań naukowych i badawczo rozwojowych, na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

6. W celu uniknięcia niedozwolonej pośredniej pomocy publicznej konieczne jest stosowanie 

uzasadnionych stawek kalkulacyjnych, w odniesieniu do świadczenia usług naukowo-

badawczych na rzecz Podmiotów zewnętrznych. 

7. Wysokość opłat za świadczenie Usługi z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej 

Wykonawcy zostaje określana w Jednostce organizacyjnej Wykonawcy. 

8. Odpłatne lub nieodpłatne świadczenie Usługi z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej może 

nastąpić po złożeniu przez Podmiot zewnętrzny zapytania ofertowego do Dysponenta lub 

Opiekuna infrastruktury. 

9. Po uzyskaniu akceptacji Dysponenta infrastruktury, pomiędzy Jednostką organizacyjną a innym 

podmiotem zostaje zawarta odpowiednia umowa, zgodnie z obowiązującą w Uczelni procedurą. 

10. Świadczenie Usług naukowo-badawczych wymaga uruchomienia umowy w systemie 

budżetowania Uczelni oraz wyznaczenia kierownika projektu, który ponosi odpowiedzialność 

za wykonywanie umowy, w tym za racjonalne korzystanie z Infrastruktury badawczej Jednostki 

organizacyjnej. 

 

§ 5 

Tryb i procedura świadczenia Usługi z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej 

Wykonawcy 

 

1. Podmiot lub Jednostka organizacyjna, która zamierza korzystać z Usługi Wykonawcy, składa 

do Dysponenta lub Opiekuna infrastruktury wniosek o jej wykonanie. 

2. Wniosek, oprócz określenia zakresu Usługi, zawiera uzasadnienie wskazujące na cel, w jakim 

Usługa ma być wykonana. 



 
 
 

 

3. W przypadku świadczenia Usługi Podmiotowi zewnętrznemu, po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku, Dysponent infrastruktury sporządza stosowną umowę oraz kosztorys zgodnie 

z obowiązującymi w Uczelni procedurami. 

4. W przypadku świadczenia Usługi wewnątrz Uczelni, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, 

Dysponent podejmuje decyzję o konieczności podpisania umowy oraz odpłatności. 

 

§ 6 

Opłaty za korzystanie z Usługi z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej Wykonawcy 

 

1. Korzystanie z Usługi z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej Wykonawcy oraz pobieranie 

opłat z tytułu jej świadczenia odbywa się zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uczelni. 

2. Opłata za zlecenia zewnętrzne będzie ustalana przez Opiekuna infrastruktury w porozumieniu 

z Dysponentem infrastruktury zgodnie z kalkulacją kosztów świadczenia usług 

z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej wykonywanych na Uczelni. Pozyskane w ten 

sposób środki będą rozdzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami Uczelni. 

3. Zasady dokonywania rozliczeń i płatności z tytułu wykonania Usługi podmiotowi trzeciemu 

każdorazowo określać będzie odpowiednia umowa. 

4. Świadczenie Usługi innym jednostkom organizacyjnym w ramach struktury Uczelni, 

w szczególności na potrzeby ich bieżącej działalności badawczej, może mieć charakter zarówno 

odpłatny, jak i nieodpłatny. O wysokości opłaty i obowiązku jej uiszczenia w konkretnym 

przypadku decyzję podejmuje Dysponent infrastruktury biorąc pod uwagę uzasadnione interesy 

wszystkich zainteresowanych stron. 

5. W przypadku udostępnień wewnątrz Uczelni i jednocześnie odpłatnych, Wykonawca wystawi 

odpowiednią notę wewnętrzną. 

6. Wykonawca określa indywidualne stawki opłaty za wykonanie Usługi na podstawie 

otrzymanego wniosku. 

7. Usługa świadczona będzie na warunkach rynkowych. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego świadczenia Usługi dla Zleceniodawcy zgodnie 

z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

2.1. uzyskania zgody Dysponenta infrastruktury na świadczenie Usługi dla Zleceniodawcy; 

2.2. przygotowania stosownej umowy zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni; 

2.3. ewidencjonowania podmiotów, którym wykonano Usługę oraz przychodów z świadczenia 

Usług; 

2.4. zagwarantowania, że wszystkie osoby dopuszczone do wykonania Usługi 

z wykorzystaniem Infrastruktury badawczej będą posiadały odpowiednie kwalifikacje; 

2.5. informowania Zleceniodawcy o wszelkich nieprawidłowościach 

zaobserwowanych  trakcie wykonywania Usługi; 

2.6. czuwania nad przebiegiem wykonywania Usługi zgodnie z terminami zawartymi 

w umowie. 

3. Wykonawca ma prawo do otrzymania informacji poufnych od Zleceniodawcy w przypadku, 

gdy jest to niezbędne do wykonania Usługi. Istnieje możliwość podpisania umowy o poufności. 



 
 
 

 

4. Dysponenta infrastruktury po zaopiniowaniu przez Opiekuna infrastruktury ma prawo do 

odmowy wykonania Usługi jeśli jest ona niezgodna z obowiązującym prawem, Regulaminem 

wykonywania Usługi lub istnieje potrzeba dostępu do Infrastruktury badawczej wynikająca 

z charakteru realizowanych obowiązków lub programu studiów w Jednostce organizacyjnej. 

5. W przypadku niezgodności z umową w trakcie realizacji Usługi, Wykonawca ma prawo 

zaopiniowania wprowadzenia aneksu do umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się współpracować w toku realizacji Usługi z Zleceniodawcą 

w sposób zapewniający efektywność i brak zbędnych opóźnień prowadzonych prac. 

7. Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w czasie świadczenia Usługi, nie 

występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego 

wykonywania Usługi, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac, 

niezależność lub rzetelność. 

8. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Usługi, w przypadku podejrzenia zaistnienia 

ryzyka ewentualnego konfliktu interesów, niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o takim 

podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych 

działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes 

Zamawiającego oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu. 

9. Wykonawca ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych i jest zobowiązana do zabezpieczenia danych przekazanych przez 

Zleceniodawcę poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, 

jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 

 

§ 8 

Prawa i obowiązki Zleceniodawcy 

 

1. Zleceniodawca jest zobowiązany do: 

1.1. przygotowania oraz przedłożenia wniosku o świadczenie Usługi do Dysponenta lub 

Opiekuna infrastruktury; 

1.2. informowania Wykonawcy o wszelkich nieprawidłowościach lub odstępstwach 

zaobserwowanych podczas świadczenia Usługi; 

1.3. uiszczenia opłaty za wykonaną Usługę zgodnie z obowiązującą umową; 

1.4. współdziałania z Wykonawcą. 

2. Zleceniodawca ma prawo do żądania podpisania umowy o poufności w przypadku gdy 

przekazanie informacji poufnych jest niezbędne do wykonania Usługi. 

3. W przypadku niezgodności z umową w trakcie realizacji Usługi Zleceniodawca ma prawo 

zaopiniowania wprowadzenia aneksu do umowy. 

4. Zleceniodawca ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych i jest zobowiązana do zabezpieczenia danych przekazanych przez 

Wykonawcę poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, jak 

też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. 



 
 
 

 

§ 9 

Odpowiedzialność 

 

1. O ile Wykonawca stanie wobec konieczności rozstrzygnięcia sporu z dowolną osobą trzecią, 

który to spór wyniknie w związku z Usługą, Zleceniodawca  zobowiązuje się na żądanie 

Wykonawcy służyć mu w miarę możliwości wszelkim niepieniężnym wsparciem 

w postępowaniu sądowym i poza nim. 

2. Strony nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich 

zobowiązań wynikających z umowy, które będą spowodowane działaniem siły wyższej 

rozumianej jako wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

ani im zapobiec i na które żadna ze stron nie ma wpływu, w szczególności takie jak: wojna, 

zamieszki wewnętrzne, akty terroru, katastrofy przemysłowe, strajk, powódź, pożar, trzęsienie 

ziemi i inne klęski żywiołowe. 

3. Strona która nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu siły wyższej 

zobowiązana będzie do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie nie później 

niż w ciągu 5 dni od zaistnienia takiego zdarzenia, jak i przedstawienia na powyższe 

okoliczności wiarygodnych dowodów. 

4. Niezwłocznie po ustaniu siły wyższej Strony ustalą nowe warunki realizacji Usługi, 

uwzględniające w szczególności przesunięcie terminu wykonania Usługi. 

5. Wykonawca odpowiada za zarządzanie i nadzór nad wszystkimi Pracownikami jakimi się 

posługuje przy wykonywaniu Usługi, a także za działania i zaniechania tych osób jak za własne 

działania i zaniechania. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

obowiązującego prawa polskiego. 

2. Regulamin ma pierwszeństwo stosowania wobec innych regulaminów, jak i wzorów 

stosowanych przez Zleceniodawcę. 

3. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z realizacji 

Usługi objętych niniejszymi Regulaminem. 

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Usług zrealizowanych dla 

Zamawiającego. 

5. Warunki proponowane przez Zleceniodawcę, odmienne od zakreślonych w niniejszym 

Regulaminie, powinny być przedmiotem dodatkowych negocjacji Stron, zostać zatwierdzone 

przez Wykonawcę oraz być uwzględnione w umowie. 

6. Niezależnie od Regulaminu, umowa pomiędzy Stronami może ulec zmianie w przypadku 

wprowadzenia powszechnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą 

dodatkowe obowiązki Stron. 

7. Niniejszy dokument jest załącznikiem do wykonania Usługi i stanowi jego integralną część. 


