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Zarz4dzenie nr 56/2013

Dyrektora Instytutu Agrofrryki im Bohdana Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

z dnia 24 pa1dziernika 2011 r.

w sprawie wProwadzenia

Regulaminu Migdryzakladowej Pracowni Modelowania Komputerow€go

Na podstawie art. 10 Statutu Inst5rtutu Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk

w Lublinie z dnia 10 maja 20Il r. oraz $26r Regulaminu Organizacyinego Inst5rtutu Agrofizyki

im. B. Dobrzafskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z dnia 13 maja 20ll t- w brzmieniu

nadanym Zaruqdzeniemnr 4012013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zarz4dzam, co nastgpuje:

$1

Z dniem 24 pa|dziernika 2013 r. wchodzi w Zycie Regulamin MigdzyzakJadowej Pracowni

Modelowania Komputerowego.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

prof. dr kab. J6zef Horabik
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2.

Regulamin
Migdryzakladowej Pracowni Modelowania Komputerowego

z dnia24 pafldziernika 2013 r.

1. Umiejscowienie Migdzyzal<ladowej Pracowni Modelowania Komputerowego (dalej jako

Pracownia) w strukturze organizacyjnej Instytutu oraz podlegloSd sluZbow4 Opiekuna

Pracowni reguluje Regulamin Organizacyjny Instl'tutu Agrof,rzyki im. B. Dobrzariskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z dnia 13 maja 20ll r. w brzmieniu nadanym

Zavqdzeniem Dyrektora Instytutu m 4012013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie
'utworzenia Migdzyzal<Nadowej Pracowni Modelowania Komputerowego oraz zmiany

niekt6rych postanowiefr Regulaminu organizacyjnego Instytutu Agrofizyki
im. B. Dobrzariskiego w Lublinie.
Opiekun Pracowni jest powotywany na podstawie decyzji Dyrektora, przed kt6rym

odpowiada za caloksztaNt funkcjonowania Pracowni pod wzglgdem merytorycznym,

administracyjnym i gospodarczym.

3. Za organizacjg pracy Pracowni odpowiedzialny jest Opiekun Pracowni,

kt6ry w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu rozstrzyga wszelkie kwestie dotycz4ce jej

funkcjonowania.
Na wyposazenie Pracowni sklada sig klaster obliczeniowy, z kt6rym uZy'tkownik l4czy sig

ze swojego komputera poprzez zalogowanie na indywidulane konto.

Pracownia ma charakter migdzyzakladov'ry i mog4 z niej korzystad na takich samych

zasadach, okreSlonych niniejszym Regulaminem, wszyscy pracownicy oraz doktoranci

Instytutu, jak r6vtnie2 podmioty zewngtrzne, przy czym te ostatnie na podstawie

dodatkowego pisemnego porozumienia o wsp6lpracy zawartego z Instytutem.

Z zasob6w Pracowni mog? korzystad wylEcznie osoby upowaZnione przez Opiekuna

Pracowni.

Pracownicy, doktoranci, praktykanci, studenci, jak r6wniez inne osoby i zespoly badawcze

mog4 korzystad z zasobow Pracowni tylko za pisemna, zgodq Opiekuna Pracowni.

Warunkiem otrzymania tej zgody j est:

a. Odbycie przeszkolenia w zakresie zasad funkcjonowania Pracowni.

b. Potwierdzone na piSmie zapoznanie sig z niniejszym Regulaminem

oraz zobowi2zanie do przestrzegania jego postanowieri.

c. Poinformowanie Opiekuna Pracowni w formie pisemnej o rodzaju i planowanym

czasie trwania realizowanych w Pracowni badari.

d. Wolna moc obliczeniowa.

Po uzyskaniu wymaganej zgody moZliwe jest realizowanie badait z wykorzystaniem

zasob6w Pracowni ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem przez uZytkownikaponihszych

warunk6w:
a. Wykonywania wszelkich czynnoSci zgodnie z instrukcjami szczeg6lovvymi.

b. Zgloszeniaodpowiednio wczesniej Opiekunowi Pracowni ewentualnej potrzeby

zainstalowania dodatkowego oprogramowania.

c. IJ2ywanrazasob6w obliczeniowych Pracowniwyl1czniew celach naukowych.

d. Stosowania sig do bezwzglgdnego zakazu udostgpniania konta (loginu i hasla)

osobom trzecim.
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e. Wykorzystywania zasob6w Pracowni w spos6b, kt6ry nie utrudnia pracy innym jej

uzytkownikom.
f. Bezwzglgdnego przestrzeganiapraw autorskich i licencyjnych uZytkowanego

oprogramowania.

g. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci prawnej za szkody Instytutu spowodowane
korzystaniem przez uzytkownika z nielegalnego oprogramowania oraz uzywaniem
udostgpnionego sprzgtu niezgodnie zprzeznaczeniem (m. in. Sci4ganie film6w,
muzyki itp.)

h. Niezwlocznego zglaszania Opiekunowi Pracowni wszelkich nieprawidlowoSci
w funkcjonowaniu systemu - awarii lub innych problem6w technicznych.

9. Opiekun Pracowni okreSla koszty stale funkcjonowania Pracowni, kt6re nie s4 przypisane

do prowadzonych badah (serwis urzqdzen, drobne naprawy i inne).

10. Koszty stale pokrywane sQ ze Srodk6w przeznaczonych na finansowanie funkcjonowania
Pracowni.

11. Koszty bezpoSrednio zwiqzarre z prowadzonymi w Pracowni badaniami (np. koszty zakupu
dodatkowego oprogramowania) pokrywane s4 ze Srodkow pfzeznaczonych na finansowanie

tych badari (temat, projekt, Srodki zetNngtrzne itp.). W przypadku wsp6lnej rcalizacjibadaf
przez osoby lub zespoly badawcze ustalaj4 one parytet podzialu koszt6w realizacji
z moZliwoSci4 uwzglgdnienia wkladu intelektualnego w uzyskanie wynik6w badan
(wsp6lna publikacja, wsp6lwlasnoSd wynik6w, wsp6lny patent itp.)

12. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uzytkownika Pracowni skutkuje
zablokowaniem konta i podjgciem w stosunku do niego dalszych krok6w formalnych.

13. Wszelkie zmiany treSci niniejszego Regulaminu wymagaj4 formy pisemnej

oraz zatwierdzenia pruez Dyrektora Instytutu pod rygorem niewaznoSci.

14. Regulamin wchodzi w Zycie z dniem podpisania.


