Regulamin Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

§ 1.
1. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) jest zamiejscową jednostką
organizacyjną Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Siedzibą Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej są Chęciny.
3. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej jest powołane dla prowadzenia
działalności dydaktycznej, naukowej, badawczo-rozwojowej oraz popularyzatorskiej.
Działalność Centrum koncentruje się na badaniach środowiska przyrodniczego i
kulturowego.
4. ECEG udostępnia swoje obiekty jednostkom organizacyjnym Wydziału w celu
prowadzenia badań naukowych, zajęć terenowych, organizacji konferencji i
seminariów naukowych, obozów naukowych, kursów i szkół specjalistycznych.
§ 2.
1. Organami ECEG są:
a) Kierownik
b) Rada Programowa
c) Zespół Roboczy
§ 3.
1. W skład Rady Programowej wchodzą:
a) Dziekan Wydziału Geologii,
b) przedstawiciele każdego z Instytutów oraz Katedry Wydziału Geologii
2. Przedstawicielami Instytutów oraz Katedry mogą być nauczyciele akademiccy
posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Rada Programowa jest powoływana przez Dziekana Wydziału Geologii spośród
kandydatów przedstawionych przez Dyrektorów Instytutów oraz Kierownika Katedry.
4. Przewodniczącego Rady Programowej powołuje Dziekan na wniosek Rady
Programowej, spośród jej grona.
5. Rada Programowa Centrum jest powoływana na okres 4 lat.
6. Posiedzenia zwyczajne Rady Programowej zwołuje jej przewodniczący co najmniej
dwa razy w roku akademickim.
7. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Programowej zwołuje jej przewodniczący z własnej
inicjatywy albo na wniosek Dziekana.
8. Uchwały Rady Programowej podejmowane są bezwzględną większością ważnie
oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
9. Rada Programowa:
a)
b)
c)
d)
e)

ustala ogólne kierunki działania ECEG,
opiniuje kandydatów na stanowisko Kierownika ECEG,
zatwierdza projekty rocznych i wieloletnich planów pracy ECEG,
opiniuje i przedstawia Dziekanowi budżet ECEG,
określa zasady udostępniania obiektów ECEG,

f) opiniuje przedłożone przez Kierownika propozycje prac i badań prowadzonych
w ECEG.
§ 4.
1. W skład Zespołu Roboczego wchodzą:
a) Kierownik ECEG – przewodniczący Zespołu,
b) przedstawiciele każdego z Instytutów oraz Katedry Wydziału Geologii,
c) w skład zespołu roboczego mogą wchodzić pracownicy administracyjni i
techniczni Wydziału Geologii oraz ECEG.
2. Przedstawicieli Instytutów oraz Katedry do Zespołu Roboczego wskazuje Rada
Programowa ECEG po zasięgnięciu opinii Kierowników Jednostek.
3. Zespół Roboczy ECEG:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

przygotowuje wnioski projektowe planowane do realizacji w ECEG,
przygotowuje projekty rocznych i wieloletnich planów pracy ECEG,
opracowuje plany budżetowe ECEG,
przygotowuje programy kursów i szkoleń prowadzonych w ECEG,
opracowuje zasady udostępniania obiektów ECEG,
przygotowuje sprawozdania ECEG.
§ 5.

1. Kierownik ECEG powoływany jest przez Dziekana Wydziału Geologii po
zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
2. Kierownika Centrum powołuje się na okres 4 lat.
3. Kandydatami na Kierownika ECEG mogą być nauczyciele akademiccy posiadający co
najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
4. W przypadku gdy powołany Kierownik nie spełnia warunków wymienionych w § 5
ust. 3 Regulaminu Dziekan wyznacza termin wypełnienia warunku.
5. Kierownik ECEG podlega bezpośrednio Dziekanowi Wydziału.
6. Kierownik ECEG:
a) kieruje ECEG oraz organizuje jego działalność w porozumieniu z Radą
Programową,
b) wraz z Zespołem Roboczym zapewnia wykonanie uchwał Rady Programowej,
c) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników ECEG,
d) przedstawia Radzie Programowej projekty rocznych i wieloletnich planów
pracy ECEG,
e) przedstawia Dziekanowi roczne sprawozdania z działalności ECEG,
f) gospodaruje majątkiem ECEG, jest odpowiedzialny za jego stan i prawidłowe
wykorzystanie,
g) dysponuje środkami finansowymi przyznanymi na potrzeby ECEG.
§ 6.
1. ECEG jest finansowany z przychodów własnych oraz innych źródeł.

2. ECEG może prowadzić działalność nie kolidującą z programem działania w celu
pozyskania dodatkowych środków finansowych.
3. ECEG może udostępniać obiekty innym jednostkom w celach wskazanych w §1 ust.
4.
4. ECEG może udostępniać odpłatnie obiekty w innych celach, niż wskazane w §1 ust. 4
jednostkom Wydziału Geologii oraz innym interesariuszom.
5. Zasady udostępniania obiektów ECEG określa Rada Programowa na wniosek Zespołu
Roboczego.
6. Dziekan na wniosek Kierownika określa zasady odpłatności dla różnych grup
interesariuszy ECEG.

