Załącznik nr 42 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KREATYWNEGO OBYWATELSTWA
UNIVERSITY CENTRE FOR CREATIVE CITIZENSHIP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa, zwane dalej UCKO stanowi
centrum badawcze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
2. UCKO używa również nazwy: University Centre for Creative Citizenship.
3. W UCKO prowadzone są projekty badawcze, których efektem jest wypracowywanie
nowych idei i koncepcji aktywności obywatelskiej. UCKO, oparte głównie na
aktywności młodych pracowników nauki, powołane jest w celu prowadzenia
interdyscyplinarnej działalności naukowej i edukacyjnej we współpracy z otoczeniem.
§2
Centrum działa na podstawie:
1) § 50 ust. 1 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
2) regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
3) niniejszego regulaminu;
4) innych przepisów wewnętrznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

II. ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM
§3
Do zakresu działania UCKO należy:
1) prowadzenie prac rozwojowych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na
wykorzystania wyników prac naukowych w praktyce;
2) współpraca z innymi instytucjami prowadzącymi działalność naukową i innymi
podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu realizowania swoich celów;
3) współpraca z organizacjami i instytucjami, w których aktywność obywatelska jest
niezbędnym determinantem ich działania;
4) świadczenie usług badawczych i projektowych;

5) organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, praktyk, warsztatów, wizyt studialnych
i innych przedsięwzięć prowadzących do wymiany doświadczeń i przekazywania ich
działań Centrum do praktyki.
III. STRUKTURA CENTRUM
§4
Organami UCKO są:
1) dyrektor UCKO;
2) zastępca dyrektora UCKO ds. naukowych.
§5
1. Działalnością UCKO kieruje dyrektor UCKO, którego powołuje rektor po
zasięgnięciu opinii senatu.
2. Do kompetencji dyrektora UCKO należy:
1) podejmowanie kluczowych decyzji związanych z funkcjonowaniem Centrum
i organizacji jego pracy;
2) wyznaczanie i koordynowanie zadań i kierunków rozwoju Centrum;
3) opracowywanie i nadzorowanie wdrażania wewnętrznych zasad i procedur
działania UCKO;
4) zawieranie, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora, umów i
porozumień z instytucjami zainteresowanymi podjęciem współpracy z Centrum;
5) reprezentowanie UCKO na zewnątrz;
6) promowanie osiągnięć badawczych UCKO;
7) zarządzanie środkami materialnymi UCKO;
8) opracowywanie kosztorysów z działalności UCKO;
9) sporządzanie i przedstawianie rektorowi rocznych sprawozdań z działalności
UCKO.
§6
1. Dyrektora UCKO wspomaga zastępca dyrektora ds. naukowych.
2. Zastępcę dyrektora UCKO powołuje i odwołuje rektor, na wniosek dyrektora UCKO.
3. Dyrektor UCKO powierza zastępcy wykonywanie zadań określonych zakresem
obowiązków.
§7
Centrum wykonuje swoje zadania również przy pomocy:
1) badaczy oraz zespołów projektowych realizujących powierzone im badania;
2) doktorantów w uzgodnieniu z ich promotorami;
3) studentów;
4) ciał doradczych powołanych przez dyrektora UCKO w uzgodnieniu;

5) osób lub zespołów, organizacji i instytucji zewnętrznych współpracujących z
Centrum.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA UCKO
§8
1. Koszty związane z działalnością UCKO pokrywane są ze środków zewnętrznych
(projekty naukowo-badawcze, zlecenia).
2. Przychody i koszty działalności UCKO ujęte są w planie rzeczowo-finansowym tej
jednostki.
3. Projekt planu rzeczowo-finansowego UCKO sporządza dyrektor UCKO, współdziałając
w tym zakresie z odpowiednimi jednostkami administracji ogólnouczelnianej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
4. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem UCKO w zakresie realizacji jego planu
rzeczowo-finansowego sprawuje dyrektor UCKO.
5. Wydatki UCKO dokonywane są z zachowaniem przepisów prawa oraz regulacji
wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ UCKO
§9
Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością UCKO sprawuje prorektor właściwy ds.
badań naukowych.

