Załącznik nr 14 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

REGULAMIN organizacyjny ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej –
CENTRUM BADAWCZEGO POLITYKI PUBLICZNEJ I PROBLEMÓW
REGULACYJNYCH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych, zwane dalej
Centrum, stanowi ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach prowadzącą działalność naukową we współpracy z interesariuszami
zaangażowanymi w kształtowanie polityk publicznych.
2. W Centrum prowadzone są, koordynowane i wspierane przedsięwzięcia badawcze
wspomagające podnoszenie jakości rozwiązań i decyzji składających się na regulacyjnoprawne aspekty polityki publicznej.
§2
Centrum działa na podstawie:
1) § 50 ust. 1 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
2) uchwały nr 197 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej
pod nazwą Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych;
3) regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
4) niniejszego regulaminu;
5) innych przepisów wewnętrznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
II. ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM
§3
Do zakresu działania Centrum należy:
1) analiza najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych należących do sfery
polityk publicznych wraz z analizami i opracowaniami adekwatnych dla nich
rozwiązań etyczno- i polityczno-prawnych oraz legislacyjno-technicznych,
w szczególności w takich dziedzinach jak:
a) ustrojowe i organizacyjne zagadnienia decentralizacji, regionalizacji i organizacji
administracji samorządowej i rządowej,
b) współdziałanie, konsolidacja, federalizacja i sieciowanie uczelni oraz ich
współdziałanie z administracją lokalną i regionalną,
c) regulacyjno-prawne aspekty współczesnej medycyny, biotechnologii i bioetyki;
2) nawiązanie możliwie ścisłej współpracy z otoczeniem instytucjonalnym Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, w tym organami administracji publicznej, gospodarczej
i samorządowej odpowiadającymi za praktyczne rozwiązywanie problemów
składających się na prowadzone przez nie segmenty polityki publicznej;
3) nawiązanie współpracy z ogólnopolskimi instytucjami publicznymi właściwymi ze
względu na tematykę badań Centrum;

4) nawiązanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami badawczymi
zajmującymi się polityką publiczną i problemami regulacyjnymi;
5) realizacja przedsięwzięć badawczych, organizacyjnych, wdrożeniowych oraz
projektów w ramach podjętej współpracy;
6) organizacja konferencji naukowych związanych z wybranymi aspektami
regulacyjnymi polityk publicznych;
7) organizacja seminariów naukowych związanych z wybranymi aspektami
regulacyjnymi polityk publicznych.
III. STRUKTURA CENTRUM
§4
1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor Centrum, którego powołuje rektor po zasięgnięciu
opinii senatu.
2. Do kompetencji dyrektora Centrum należy:
1) podejmowanie kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem Centrum
i organizacją jego pracy, w porozumieniu z władzami Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz kluczowymi badaczami współpracującymi z Centrum;
2) wyznaczanie i koordynowanie zadań i kierunków rozwoju Centrum;
3) opracowywanie i nadzorowanie wdrażania wewnętrznych zasad i procedur działania
Centrum;
4) zawieranie, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora, umów
i porozumień z badaczami o realizację zadań powierzanych im przez Centrum;
5) organizowanie i integrowanie zespołów badawczych realizujących przedsięwzięcia
badawcze, organizacyjne, wdrożeniowe oraz projekty;
6) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
7) promowanie osiągnięć badawczych Centrum;
8) zarządzanie środkami materialnymi Centrum;
9) opracowywanie kosztorysów z działalności Centrum;
10) sporządzanie i przedstawianie rektorowi rocznych sprawozdań z działalności Centrum.
§5
1. Dyrektora Centrum wspomaga zastępca dyrektora Centrum, będący koordynatorem
działalności naukowej Centrum.
2. Zastępcę dyrektora Centrum powołuje i odwołuje rektor, na wniosek dyrektora Centrum.
3. Do zadań zastępcy dyrektora Centrum należy koordynacja działalności
naukowej Centrum, zastępowanie dyrektora Centrum w przypadku jego nieobecności oraz
realizacja innych zadań powierzonych przez dyrektora Centrum.
§6
1. Centrum wykonuje zadania także za pomocą:
1) badaczy oraz zespołów badawczych realizujących powierzone im zadania badawcze
na podstawie umów i porozumień o realizację takich zadań;
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2) innych doradczych ciał kolegialnych, o których mowa w ust. 2, o ile takie zostaną
powołane przez dyrektora Centrum.
2. W Centrum mogą być tworzone kolegialne ciała doradcze, w szczególności złożone
z uznanych specjalistów naukowych lub przedstawicieli współpracujących z Centrum
interesariuszy zewnętrznych.
§7
Cele badawcze Centrum będą realizowane także poprzez udział w nich młodych
pracowników nauki, przede wszystkim doktorantów, przygotowujących rozprawy doktorskie
z tematyki polityki publicznej i jej aspektów regulacyjnych, z którymi zostaną zawarte
odpowiednie porozumienia (za uprzednią zgodą promotorów przygotowywanych przez nich
rozpraw doktorskich).
IV. GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM
§8
1. Koszty związane z działalnością Centrum pokrywane są ze środków zewnętrznych
(projekty naukowo-badawcze, zlecenia) oraz ze środków będących w dyspozycji rektora.
2. Przychody i koszty działalności Centrum ujęte są w planie rzeczowo-finansowym tej
jednostki.
3. Projekt planu rzeczowo-finansowego Centrum sporządza dyrektor Centrum,
współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi jednostkami administracji
ogólnouczelnianej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
4. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Centrum w zakresie realizacji jego planu
rzeczowo-finansowego sprawuje dyrektor Centrum.
5. Wydatki Centrum dokonywane są z zachowaniem przepisów prawa oraz regulacji
wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
§9
1. Przez gospodarkę finansową Centrum, o której mowa w § 8, rozumie się gospodarkę
finansową prowadzoną po zakończeniu realizacji projektu pt. Utworzenie Centrum
Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych jako ogólnouczelnianej
jednostki Uniwersytetu Śląskiego prowadzącej działalność naukową we współpracy
z interesariuszami zaangażowanymi w kształtowanie polityk publicznych, w ramach
programu pod nazwą „DIALOG”, nr umowy 0179/DLG/2018/10.
2. W okresie realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają odpowiednie
regulacje wewnętrzne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie realizacji,
finansowania oraz rozliczania projektów badawczych krajowych.
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V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM
§ 10
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje w imieniu rektora prorektor właściwy ds. badań
naukowych.
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