Zarządzenie nr 15
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające
Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Na podstawie § 46 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, po zapoznaniu się
z opiniami pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyrażonymi w uchwałach
nr 9 i 10 z dnia 14 stycznia 2020 r. oraz opinią Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
wyrażoną w uchwale nr 475 z dnia 28 stycznia 2020 r., zarządzam co następuje:
§1
1. Z dniem 3 lutego 2020 r. tworzy się centrum badawcze o nazwie Interdyscyplinarne
Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną.
2. Centrum badawczemu, o którym mowa w ust. 1, nadaje się symbol literowy ICBEH.
3. Zakres zadań i kompetencji dyrektora ICBEH, a także zasady działania i finansowania
tego centrum określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 34 do
Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
§2
1. Z dniem 3 lutego 2020 r. tworzy się centrum badawcze o nazwie Polsko-Chińskie
Centrum Badań Środowiskowych.
2. Centrum badawczemu, o którym mowa w ust. 1, nadaje się symbol literowy PChCBŚ.
3. Zakres zadań i kompetencji dyrektora PChCBŚ, a także zasady działania i finansowania
tego centrum określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 35 do
Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
§3
Z dniem 3 lutego 2020 r. włącza się Śląskie Laboratorium Geograficznych Systemów
Informacyjnych (ŚLabGIS) do struktury organizacyjnej Centrum Studiów Polarnych
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
§4
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia

1 października 2019 r., ze zmianami zawartymi w zarządzeniach Rektora UŚ: nr 151 z dnia
15 listopada 2019 r. oraz nr 177 z dnia 23 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 21 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9
w brzmieniu:
„8) Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną (ICBEH);
9) Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych (PChCBŚ).”;
2) użyte w § 28 ust. 1 i w § 38 ust. 2 wyrazy „załączniki o nr 13 - 33 do regulaminu”
zastępuje się wyrazami „załączniki o nr 13 - 35 do regulaminu”;
3) w § 66:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z dniem 1 października 2019 r. pracownicy działów i samodzielnej sekcji
administracyjno-gospodarczej dotychczas funkcjonujących wydziałów stają się
odpowiednio pracownikami działów w administracji ogólnouczelnianej:
1) Działu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Katowickiego;
2) Działu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Chorzowskiego;
3) Działu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Sosnowickiego;
4) Działu Administracyjno-Gospodarczego Kampusu Cieszyńskiego,
z wyłączeniem:
a) pracowników do których obowiązków należało prowadzenie spraw nie
będących w zakresie działania dotychczasowych działów i samodzielnej
sekcji administracyjno-gospodarczej, którzy w uzgodnieniu z kierownikami
organizacyjnymi staną

się odpowiednio pracownikami wydziałów,

o których mowa w § 64,
b) pracowników zatrudnionych w Biurze Centrum Informacji Naukowej
i

Bibliotece

Akademickiej

na

stanowisku:

kierownika

obiektu,

konserwatora ogólnego i specjalisty inżynieryjno-technicznego, którzy
podporządkowani są Dyrektorowi CINiB-y zgodnie z Regulaminem
organizacyjnym Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej,
stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego regulaminu.”,
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b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Z dniem 1 stycznia 2020 r. pracownicy zatrudnieni w Domu Asystenta nr 3
– ul. Paderewskiego na stanowiskach konserwatorskich i gospodarczych stają
się

pracownikami

Działu

Administracyjno-Gospodarczego

Kampusu

Katowickiego.”;
4) w § 69 w pkt 33 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 34 i 35 w brzmieniu:
„34) załącznik nr 34 – Regulamin organizacyjny Interdyscyplinarnego Centrum Badań
nad Edukacją Humanistyczną;
35) załącznik nr 35 – Regulamin organizacyjny Polsko-Chińskiego Centrum Badań
Środowiskowych.”;
5) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach
nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;
6) w Regulaminie organizacyjnym Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie
Śląskim, stanowiącym załącznik nr 15 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a
1. W ramach Centrum funkcjonuje Śląskie Laboratorium Geograficznych Systemów
Informacyjnych (ŚLabGIS).
2. ŚLabGIS spełnia funkcję edukacyjną i ekspercką w zakresie zastosowań
geograficznych systemów informacji (GIS), w tym w badaniach polarnych.”;
7) w Regulaminie organizacyjnym Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, stanowiącym
załącznik

nr

33

do

Regulaminu

organizacyjnego

Uniwersytetu

Śląskiego

w Katowicach, w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zespół wydawniczy kierowany przez koordynatorów wydawniczych;”;
8) dodaje się załącznik nr 34 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia;
9) dodaje się załącznik nr 35 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
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§5
Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostanie
ogłoszony w formie obwieszczenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że § 4 pkt 3 lit. b z mocą od dnia
1 stycznia 2020 r.
REKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

4

