Załącznik nr 18 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
REGULAMIN organizacyjny centrum badawczego pod nazwą
UNIWERSYTECKIE LABORATORIA KONTROLI ATMOSFERY (ULKA)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery, zwane dalej ULKA, stanowią centrum
badawcze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzące działalność naukowo –
dydaktyczną.
§2
ULKA działa na podstawie:
1) § 50 ust. 1 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
2) uchwały nr 38 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia
29 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia międzywydziałowej jednostki
organizacyjnej pod nazwą Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA);
3) regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
4) niniejszego regulaminu;
5) innych przepisów wewnętrznych Uniwersytetu.
II. ZAKRES DZIAŁANIA ULKA
§3
1. Zadaniem ULKA jest koordynowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz badań
naukowych dotyczących stanu atmosfery i jej oddziaływania na środowisko i zdrowie
ludzi.
2. W działalności ULKA szczególnie uwzględnia się monitorowanie jakości powietrza
atmosferycznego.
§4
Użytkownikami i partnerami ULKA mogą być jednostki organizacyjne Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, a także uczelnie i instytucje zainteresowane współpracą, na
zasadach odrębnie ustalonych.
III. ORGANY ULKA
§5
1. ULKA kieruje dyrektor, którego powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu.
2. Do obowiązków dyrektora ULKA należy:
1) kierowanie i reprezentowanie ULKA w ramach udzielonych upoważnień rektora;
2) organizowanie pracy edukacyjnej/dydaktycznej, administracyjnej i technicznej ULKA;
3) opracowywanie kosztorysów z działalności ULKA;

4) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem ULKA w zakresie realizacji planu
rzeczowo-finansowego ULKA;
5) działalność na rzecz popularyzacji pracy ULKA;
6) sporządzanie i przedstawianie rektorowi rocznych sprawozdań z działalności ULKA.
§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;
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.
IV. STRUKTURA ULKA
§7
1. ULKA posiada wirtualną strukturę sieciową złożoną z zespołów badawczych istniejących
lub tworzonych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
zainteresowanych wykonaniem konkretnych zadań edukacyjnych/dydaktycznych
i badawczych z zakresu działania ULKA.
2. Realizacja zadań edukacyjnych/dydaktycznych i badawczych, o których mowa w ust. 1,
odbywać się będzie w ramach funkcjonowania:
1) Napowietrznego Mobilnego Laboratorium (NML), wyposażonego w aparaturę
pomiarową instalowaną w koszu balonu na ogrzane powietrze;
2) Stacjonarnych Laboratoriów Wydziałowych wyposażonych w Aparaturę
do Badań Zanieczyszczeń Atmosfery (ABZA);
3) Terenowego Mobilnego Laboratorium (TML), wyposażonego w aparaturę pomiarową
w pojeździe samochodowym współpracującym w czasie rzeczywistym z NML.
V. KOORDYNATOR LOTÓW BALONU
§8
1. Koordynacją lotów balonu w Napowietrznym Mobilnym Laboratorium (NML) zajmuje
się koordynator lotów balonu, podległy dyrektorowi ULKA.
2. Koordynator lotów balonu jest odpowiedzialny za:
1) przygotowywanie harmonogramów lotów balonu, uwzględniających potrzeby
edukacyjne/dydaktyczne i badawcze ULKA;
2) przygotowywanie balonu do lotów badawczych;
3) szkolenie użytkowników balonu.
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3. Za spełnienie wszystkich wymaganych prawem lotniczym warunków do wykonywania
lotów balonu odpowiadać będzie wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot zewnętrzny,
z którym Uniwersytet Śląski w Katowicach zawrze stosowną umowę.
VI. GOSPODARKA FINANSOWA ULKA
§9
1. Działalność naukowo-badawcza w ramach ULKA finansowana jest ze środków
zewnętrznych (projekty naukowo-badawcze, zlecenia) oraz ze środków na działalność
badawczą.
2. Działalność edukacyjna/dydaktyczna w ramach ULKA finansowana jest ze środków na
działalność
dydaktyczną
oraz
ze
środków
zewnętrznych
(projekty
edukacyjne/dydaktyczne).
3. Przychody i koszty działalności ULKA ujęte są w planie rzeczowo-finansowym tej
jednostki.
4. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem ULKA w zakresie realizacji planu rzeczowofinansowego ULKA sprawuje dyrektor ULKA.
5. Wydatki ULKA dokonywane są z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
VII.

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ULKA
§ 10

Nadzór nad działalnością ULKA sprawuje w imieniu rektora prorektor właściwy ds. badań
naukowych.
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