Zasady dostępu i korzystania z infrastruktury i zasobów
Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie

1. Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie
(zwana dalej „Stacją”) jest jednostką organizacyjną Instytutu Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie (zwanego dalej „IGF PAN”).
2. Stacja prowadzi ciągłą rejestrację wybranych pól geofizycznych i środowiska
przyrodniczego. Podstawowym zadaniem Stacji jest umożliwienie wykonywania
interdyscyplinarnych

badań

naukowych

prowadzonych

przez

polskie

i międzynarodowe zespoły badawcze.
3. Nadzór nad infrastrukturą Stacji i jej funkcjonowaniem sprawuje Kierownik Stacji
w Warszawie, który jest bezpośrednim przełożonym Kierowników kolejnych
Wypraw Polarnych IGF PAN.
4. Nadzór merytoryczny nad prowadzonym w Stacji programem monitoringu oraz
nad

działalnością

naukowo-badawczą

realizowaną

z

wykorzystaniem

infrastruktury Stacji sprawuje Kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich IGF
PAN (zwanego dalej „ZBPiM”).
5. Osobami upoważnionymi do kontaktu z podmiotami krajowymi i zagranicznymi
w sprawach związanych z działalnością Stacji są Kierownik Stacji, Kierownik
ZBPiM oraz Kierownik Wyprawy lub osoby przez nich wyznaczone.
6. Miejsce w Stacji lub miejsce na statku ekspedycyjnym, czarterowanym przez IGF
PAN, przyznawane jest przez Dyrektora IGF PAN lub osobę przez niego
upoważnioną

na

podstawie

złożonych

zgłoszeń.

Zgłoszenia

na

pobyt

i korzystanie z infrastruktury Stacji lub na miejsca na statku ekspedycyjnym
składane są na odpowiednich formularzach publikowanych na oficjalnej stronie
internetowej Stacji (www.hornsund.igf.edu.pl).

7. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do pobytu i korzystania z infrastruktury Stacji
dla

celów

naukowo-badawczych

lub

zgłoszeń

na

miejsca

na

statku

ekspedycyjnym przekracza liczbę dostępnych miejsc, do przyznania miejsca
ustala się następujące priorytety:
1) realizacja

projektów

współfinansowanych

przez

Ministerstwo

Nauki

i Szkolnictwa Wyższego;
2) realizacja projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską;
3) realizacja

zadań

statutowych,

projektów

i

grantów

realizowanych

przez pracowników IGF PAN;
4) realizacja projektów i grantów realizowanych wspólnie z pracownikami
IGF PAN;
5) realizacja projektów oraz grantów finansowanych przez Narodowe Centrum
Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
6) kontynuacja

projektów

i

grantów

realizowanych

z

wykorzystaniem

infrastruktury Stacji;
7) realizacja projektów oraz grantów realizowanych w ramach Centrum
GeoPlanet;
8) realizacja innych projektów badawczych i grantów.
8. Planowany zakres wykorzystania infrastruktury Stacji musi być każdorazowo
uzgadniany z Kierownikiem Stacji i Kierownikiem ZBPiM na etapie projektowania
prac naukowo-badawczych.
9. Dane z monitoringu prowadzonego w Stacji przekazywane są podmiotom
zewnętrznym na ich wniosek i na obowiązujących w IGF PAN zasadach
udostępniania danych dla celów naukowych. Wzór wniosku o przekazanie
danych opublikowany jest na oficjalnej stronie internetowej Stacji.
10. Ze względu na lokalizację Stacji na terenie Parku Narodowego Południowego
Spitsbergenu, podjęcie badań w jej rejonie musi być poprzedzone zgłoszeniem
do bazy danych Research in Svalbard (RiS), a pobyt i poruszanie się w rejonie
Stacji wymaga zgody Gubernatora Svalbardu.
11. IGF PAN nie rozpatruje zgłoszeń na pobyt i na korzystanie z infrastruktury Stacji,
jeżeli planowane badania nie zostały zarejestrowane w bazie RiS.
12. Stacja nie obsługuje ruchu turystycznego.

13. IGF PAN nie odpowiada za działalność wypraw polarnych

na Svalbardzie

organizowanych przez inne podmioty.
14. Prowadzenie badań oraz opracowanie uzyskanych wyników nie może być
finansowane ze środków przyznanych na utrzymanie Stacji (SPUB).
15. Prowadzący badania w Stacji partycypują w kosztach korzystania z infrastruktury
Stacji na potrzeby prowadzonych przez siebie badań, według stawek
określonych w dokumencie pn. ”Wielkość udziału w kosztach korzystania
z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund oraz statku ekspedycyjnego”,
zatwierdzanym przez Dyrektora IGF PAN na dany rok kalendarzowy.
16. Pobyt

i

wykorzystanie

infrastruktury

Stacji

ewidencjonowane

są

z wykorzystaniem dokumentów obowiązujących w IGF PAN (odpowiednie
kontrolki pobytu i wykorzystania infrastruktury Stacji). Sprzęt i urządzenia
stanowiące elementy infrastruktury Stacji udostępniane są na podstawie
odpowiednich protokołów przekazania i zwrotu sprzętu/urządzenia.
17. Niedopuszczalne jest samowolne pobieranie materiałów, sprzętu lub urządzeń
stanowiących infrastrukturę Stacji, z wyjątkiem, gdy służą one akcji ratowniczej.
18. Osoby przebywające w Stacji zobowiązane są do naprawy lub pokrycia szkód
przez siebie spowodowanych. W związku z powyższym, zaleca się, by osoby
korzystające z infrastruktury Stacji posiadały odpowiednie ubezpieczenie OC.
19. Zabrania się jakiejkolwiek działalności handlowej i usługowej w celach
zarobkowych osobom przebywającym w Stacji.
20. Osoby korzystające z infrastruktury Stacji lub z wyników pomiarów i obserwacji
w niej prowadzonych, zobowiązane są do złożenia raportu w terminie
nie później niż do końca stycznia roku kalendarzowego następującego
po pobycie w Stacji lub wykorzystaniu wyników pomiarów i obserwacji. Raport
musi zawierać opis najważniejszych wyników badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz szacunkowe koszty badań naukowych lub prac rozwojowych
zrealizowanych z wykorzystaniem infrastruktury Stacji lub wyników pomiarów
i obserwacji w niej prowadzonych.

21. Niezłożenie raportu, o którym mowa w pkt 20 skutkować może nieuzyskaniem
w przyszłości zgody na dostęp do infrastruktury Stacji lub wyników pomiarów
i obserwacji w niej prowadzonych.
22. Osoby

korzystające

z

infrastruktury

Stacji

lub

z

wyników

pomiarów

i obserwacji w niej prowadzonych zobowiązane są do przekazania także innych,
niewymienionych w pkt. 20 informacji dotyczących wykorzystania infrastruktury
Stacji

lub

wyników

pomiarów

i

obserwacji

w

niej

prowadzonych,

w tym w szczególności informacji dotyczących publikacji, monografii, referatów
i

posterów

oraz

działalności

popularno-naukowej,

opublikowanych

i przedstawionych w danym roku kalendarzowym.
23. Informacje, o których mowa w pkt. 20 i 22 przekazywane są do IGF PAN
w formie elektronicznej na adres polar@igf.edu.pl.
24. Autorzy publikacji i monografii zrealizowanych z wykorzystaniem infrastruktury
Stacji lub wyników pomiarów i obserwacji w niej prowadzonych, zobowiązani są
do umieszczania w nich stosownej informacji, zawirającej pełną nazwę Stacji
(„Polska Stacja Polarna Hornsund” w języku polskim lub „Polish Polar Station
Hornsund” w języku angielskim) oraz IGF PAN (”Instytut Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk” w języku polskim lub „Institute of Geophysics, Polish Academy
of Sciences” w języku angielskim”).
25. Przebywające w Stacji i korzystające z jej infrastruktury osoby winny
podporządkować
oraz

przestrzegać

się

decyzjom

postanowień

i

poleceniom

regulaminów

i

Kierownika
zasad

Wyprawy

bezpieczeństwa

obowiązujących w Stacji oraz przepisów i zarządzeń Gubernatora Svalbardu.
26. Wszystkie osoby przebywające i korzystające z infrastruktury Stacji powinny
posiadać ubezpieczenie zgodne z wymogami obowiązującymi na Svalbardzie.
Ubezpieczenie leży w obowiązku tych osób lub jednostek, które delegowały je
do prac w rejonie Stacji.
27. Wszystkie działania i zaniechania powstałe podczas pobytu osoby przebywającej
i korzystającej z infrastruktury Stacji odbywają się na ryzyko i odpowiedzialność
tej osoby lub jednostki ją wysyłającej. Przed planowanym pobytem w Stacji
osoby udające się do niej zobowiązane są do podpisania i złożenia stosownego
oświadczenia według wzoru obowiązującego w IGF PAN.

28. Odprawy celne oraz ubezpieczenie aparatury i sprzętu wykorzystywanych
w Stacji spoczywa na osobie lub jednostce, która odpowiada materialnie za dany
sprzęt.
29. Zabroniona jest instalacja i pozostawianie jakichkolwiek urządzeń w rejonie Stacji
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kierownika Stacji. Zgoda Kierownika
Stacji na stałą instalację urządzeń w rejonie Stacji wydawana jest po okazaniu
stosownych zezwoleń wydanych przez Biuro Gubernatora Svalbardu.
30. Osoby, które pozostawiły aparaturę i sprzęt w Stacji lub jej okolicach
zobowiązane są do oznakowania oraz przekazania Kierownikowi Stacji
elektronicznej wersji specyfikacji pozostawionego sprzętu wraz z informacją
o jego lokalizacji (pozycja GPS), z zastrzeżeniem, że nieoznakowany sprzęt
zostanie zutylizowany przez IGF PAN, a koszt utylizacji poniesie osoba,
która pozostawiła sprzęt lub jednostka, która

delegowała ją do prac

w rejonie Stacji.
31. We wszystkich pomieszczeniach Stacji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu.

Niestosowanie

się

do

powyższego

zakazu

skutkować

będzie

natychmiastowym wydaleniem ze Stacji osoby łamiącej zakaz na jej koszt,
niezależnie od jednostki, jaką osoba ta reprezentuje.
32. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa i zasad kulturalnego współżycia
w Stacji, stwarzanie zagrożenia dla mienia i osób przebywających w Stacji,
w szczególności wnikającego ze spożycia alkoholu, rażące niestosowanie się
do

poleceń

Kierownika

Wyprawy

skutkować

może

natychmiastowym

wydaleniem danej osoby ze Stacji na jej koszt, niezależnie od jednostki,
jaką osoba ta reprezentuje.

