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REGULAMIN 

Europejskiego Centrum Paleontologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

Rozdział 1 

[Postanowienia ogólne] 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, stanowi podstawę działalności 

Europejskiego Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego, zwanego dalej ECP. 

2. Regulamin określa: 

a. cele i zakres działania ECP, 

b. zasady i warunki funkcjonowania ECP. 

 

§ 2 

1. ECP jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Opolskiego, powołaną uchwałą 

Senatu UO nr 142/2012-2016, z dnia 28 stycznia 2016 roku. 

2. ECP jest powiązane umowami partnerskimi z instytucjami naukowymi, jednostkami 

administracji terytorialnej, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami 

społecznymi z Polski i zagranicy. 

3. W działalności ECP mogą uczestniczyć pracownicy i studenci z innych jednostek 

Uniwersytetu Opolskiego, a także wszelkie inne osoby zainteresowane współpracą. 

 

Rozdział 2 

 [Cele i zakres działania ECP] 

 

§ 3 

1. Celem funkcjonowania ECP jest pełne wykorzystanie potencjału paleontologicznych 

zasobów regionu opolskiego. 

2. Cel funkcjonowania ECP określony w pkt. 1 będzie realizowany poprzez działalność 

naukową, edukacyjną, komercyjną i promocyjną, prowadzoną we współpracy z 

partnerami krajowymi i zagranicznymi. 

a) Działalność naukowa będzie obejmować organizację i koordynację 

zintegrowanych, interdyscyplinarnych badań paleontologicznych, prowadzonych 

przez zespoły międzynarodowe. 
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b) Działalność edukacyjna będzie obejmować: 

a. zakres akademicki (kształcenie studentów polskich i zagranicznych na 

poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim, w języku polskim i 

angielskim), 

b. zakres powszechny (pozostałe formy edukacji skierowane do innych grup 

ludzi, z Polski i zagranicy). 

c) Działalność komercyjna będzie polegać na sprzedaży wytworzonych dóbr 

materialnych i niematerialnych, usługach edukacyjnych i laboratoryjnych  oraz 

innych formach pozyskiwania środków finansowych. 

d) Działalność promocyjna będzie polegać na upowszechnianiu informacji o ECP, 

UO i regionie opolskim we wszelkich formach. 

 

Rozdział 3 

[Zasady i warunki funkcjonowania ECP] 

 

§ 4 

1. Działalnością ECP kieruje Kierownik ECP. 

2. Kierownika ECP powołuje Rektor UO na wniosek Rady Naukowej ECP (§ 5). 

3. Do kompetencji i zadań Kierownika ECP należy: 

a. Kierowanie pracami ECP, a w szczególności: 

i. organizacja i koordynacja projektów badawczych i edukacyjnych, 

ii. uczestnictwo w projektach, 

iii. inicjowanie, prowadzenie i koordynacja współpracy ECP z partnerami. 

b. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności ECP i składanie ich do Rektora UO. 

c. Reprezentowanie Uczelni w sprawach związanych z zakresem działania ECP. 

d. Współpraca z Radą Naukową w obszarach jej działania. 

 

Rozdział 4 

[Rada Naukowa] 

 

§ 5 

1. W ramach ECP funkcjonuje Rada Naukowa, w której skład wchodzi po jednym 

przedstawicielu z każdej instytucji partnerskiej. 

2. W zebraniach Rady Naukowej mogą uczestniczyć inne osoby, za zgodą Rady. 
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3. Przewodniczącym Rady Naukowej jest Kierownik ECP, który zwołuje zebrania nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy. 

4. Uprawnienia Rady Naukowej: 

a. Przedstawia Rektorowi UO kandydata na stanowisko Kierownika ECP. 

b. Opracowuje szczegółowe, roczne plany działalności ECP. 

c. Weryfikuje i opiniuje realizację podjętych zadań. 

d. Przedstawia wnioski i opinie dotyczące działalności ECP. 

 

     § 6 

 

1. Siedzibą ECP są pomieszczenia użytkowane obecnie przez Pracownię Paleobiologii (ul. 

Oleska 48, p. 10, 1 i 12; ul. Oleska 22, p. 3). 

 

§ 7 

1. Organem nadzorującym działalność ECP jest Rektor Uniwersytetu Opolskiego. 

   

§ 8 

1. Działalność ECP finansowana jest w szczególności z następujących źródeł: 

a. Ze środków własnych Uczelni – w zakresie etatu Kierownika ECP i bieżących 

kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń i wyposażenia części 

administracyjnej ECP. 

b. Ze środków pozyskanych z funduszy pomocowych finansowanych przez Unię 

Europejską i innych źródeł. 

c. Ze środków wnoszonych pozyskanych z działalności komercyjnej. 

 

Rozdział 5 

[Zasady oddawania w użytkowanie mienia ECP] 

 

§ 9 

1.  Użytkowanie mienia zarządzanego przez ECP odbywa się na podstawie umowy   

     pisemnej zawartej pomiędzy ECP a Użytkownikiem. Wzory umów określi w drodze   

    zarządzenia Rektor UO.  

    2. Użytkownikami mogą być w szczególności: 

a)   partnerzy związani umowami w ramach ECP, 
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          b) studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy UO, 

c) studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy innych jednostek naukowych, 

d) stowarzyszenia lokalne, podmioty gospodarcze i inne, związane z ECP realizacją 

     projektów, 

e) pozostałe przedsiębiorstwa i osoby fizyczne podmiotowo związane z celem  

    funkcjonowania ECP, 

3.Podmioty wymienione w pkt. a) będą miały pierwszeństwo w użytkowaniu  

pomieszczeń. 

4.Partnerzy ECP oraz studenci i doktoranci UO są zwolnieni z opłat administracyjnych. 

5.Czas i warunki użytkowania są określane odrębnie dla każdego przypadku, w zależności od  

   rodzaju realizowanego projektu. 

 

§ 10 

1. Rodzaj prowadzonej aktywności  musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz 

zgodny z panującymi zasadami etycznymi i moralnymi. 

2. Rodzaj prowadzonej aktywności musi być dostosowany do funkcjonalności 

użytkowanego mienia ruchomego i pomieszczeń. 

 

Rozdział 6 

[Postanowienia końcowe] 

 

§ 11 

Zmiany w Regulaminie wymagają uchwały Senatu Uczelni opartej o pozytywnie 

zaopiniowany przez Rektora projekt zmian Regulaminu, sporządzony przez Kierownika 

ECP po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. 

 

 

§ 12  

Regulamin wchodzi w życie z chwilą przyjęcia uchwały przez Senat UO. 

 

  

 


