REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I POBYTU
w Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie (zwana dalej Stacją) jest
jednostką organizacyjną Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego (zwanym dalej
IGiRR), działającą w ramach Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Nadzór i opiekę organizacyjną nad Stacją w imieniu Dyrektora IGiRR sprawuje Kierownik
Stacji.
3. Stacja służy prowadzeniu działalności naukowej. Pierwszeństwo w realizacji projektów
badawczych mają pracownicy UWr. Naukowcy z innych instytucji mogą korzystać ze Stacji
i prowadzić tam badania po uzyskaniu zgody udzielonej przez Dyrektora IGiRR.
4. Warunkiem uzyskania zgody na pobyt i korzystanie ze Stacji jest złożenie wniosku (drogą
elektroniczną) do Kierownika Stacji. Wzór wniosku jest załącznikiem do regulaminu. Po
spełnieniu wymogów wydawana jest zgoda na korzystanie ze Stacji.
5. Wnioski należy składać do 15 lutego każdego roku na adres mailowy:
"werenhus@uwr.edu.pl". Terminy pobytu i zakres wykorzystania infrastruktury Stacji
muszą być ustalone z Kierownikiem Stacji.
6. Zgodnie z wymogami władz administracyjnych Svalbardu dodatkowym warunkiem
uzyskania zgody na pobyt jest posiadanie środków ratunkowych: boja PLB, łączności
(radio UKF, zakres morski) oraz broni palnej.
7. Za Stację i bezpieczeństwo osób w niej przebywających odpowiada Kierownik Wyprawy
(grupy) lub osoba przez niego wyznaczona, przebywająca fizycznie w Stacji. Osoba ta
ponosi odpowiedzialność w imieniu Organizatora Wyprawy - instytucji delegującej.
8. Osoby przebywające w Stacji muszą podporządkować się decyzjom i poleceniom
Kierownika Stacji, decyzjom i poleceniom Kierownika Wyprawy (grupy) lub osoby
wyznaczonej przez niego i przebywającej fizycznie w Stacji, przestrzegać postanowień
niniejszego Regulaminu, szczegółowych zasad pobytu, przepisów i zarządzeń
Gubernatora Svalbardu oraz innych przepisów prawa. Osoby te powinny również złożyć
pisemne potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem wraz z zobowiązaniem
przestrzegania jego postanowień.
9. Kierownik Wyprawy (grupy) odpowiada za stan techniczny obiektu i zachowanie
warunków bezpieczeństwa. Obowiązkiem Kierownika Wyprawy (grupy) przebywającej w
Stacji jest sprawdzenie stanu technicznego i warunków bezpieczeństwa w obiekcie oraz
doprowadzenie Stacji do bezpiecznego stanu technicznego przed rozpoczęciem jej

użytkowania. W szczególności należy sprawdzić sprawność instalacji grzewczej, urządzeń
gazowych i elektrycznych oraz system wentylacji obiektu. Obowiązkiem Kierownika
Wyprawy (grupy) jest również pozostawienie Stacji w sprawnym stanie technicznym,
zapewniającym jej dalsze bezpieczne użytkowanie.
10. Wszystkie osoby przebywające w Stacji muszą posiadać imienne ubezpieczenie
turystyczne z wykupioną opcją akcji ratowniczej z użyciem helikoptera (zgodnie z
przepisami Gubernatora obowiązującymi dla turystów przebywających na Svalbardzie).
11. Wszelkie koszty związane z pobytem grupy w Stacji i prowadzeniem badań, koszty
ubezpieczenia i akcji ratunkowej, koszty zaopatrzenia i podróży, ponosi każdorazowo
Organizator Wyprawy.
12. Grupy korzystające ze Stacji ponoszą koszty partycypacji w kosztach eksploatacji Stacji.
13. Koszty partycypacji są proporcjonalne do czasu korzystania ze Stacji i ich wysokość
określona jest w umowie zawartej między zainteresowanymi stronami. Wysokość
kosztów określona jest po przedłożeniu wniosku o zgodę na korzystanie ze Stacji, w
zawartej umowie.
14. Po zakończeniu pobytu Kierownik Wyprawy (grupy) lub osoby, które przebywały w Stacji
zobowiązane są do przedłożenia Kierownikowi Stacji pisemnego sprawozdania
zawierającego informację o realizacji programu i stanie technicznym Stacji. Sprawozdanie
powinno być złożone w ciągu 60 dni od zakończenia pobytu w Stacji.
15. Osoby prowadzące badania w Stacji lub korzystające z uzyskanych tam wyników
pomiarów i obserwacji zobowiązane są poinformować Kierownika Stacji, w jakim
czasopiśmie naukowym w kraju lub za granicą zostały opublikowane wyniki badań
wykonane w oparciu o Stację oraz przesłać kopię pracy i stronę tytułową pisma w którym
jest lub będzie opublikowana. W publikacji powinna znaleźć się także informacja o tym,
że badania zostały wykonane w oparciu o Stację Polarną im. Stanisława Baranowskiego
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
16. Szczegółowe zasady obowiązujące podczas pobytu w Stacji określają odrębne instrukcje i
wytyczne, z których treścią należy zapoznać się przed wyjazdem do Stacji.
17. Informacje o wyposażeniu Stacji i warunkach eksploatacji urządzeń stacyjnych zawarte są
w osobnym dokumencie do pobrania u Kierownika Stacji lub osoby przez niego
upoważnionej.

