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Poz. 368 

ZARZĄDZENIE NR 191 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem 
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem 

 
Na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 

z 2019 r. poz. 190) w związku z uchwałą Rady Uniwersyteckiego Centrum Badań nad 
Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, postanawia się, co 
następuje: 

§ 1 

Nadaje się Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem 
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, który stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Traci moc Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem 
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (Monitor UW z 2017 r. poz. 417). 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
Rektor UW: M. Pałys  
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Załącznik 
do zarządzenia nr 191 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym  
i Zrównoważonym Rozwojem 

 
 

REGULAMIN 
UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM 

PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem 
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, zwanego dalej „UCBS”, określa 
w szczególności: 
1) strukturę organizacyjną ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej; 
2) rodzaje wewnętrznych komórek lub struktur organizacyjnych, o których mowa  

w § 13 ust. 4 Statutu; 
3) warunki tworzenia zespołów badawczych; 
4) zasady podległości pracowników UCBS; 
5) umiejscowienie Biblioteki UCBS w strukturze organizacyjnej; 
6) strukturę administracji UCBS. 

§ 2 

UCBS jest jednostką organizacyjną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 4,  
w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu. 

§ 3 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Warszawski; 
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego; 
3) UCBS – należy przez to rozumieć Uniwersyteckie Centrum Badań nad 

Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem; 
4) Wydziałach Współtworzących – należy przez to rozumieć Wydział Biologii, 

Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 
Wydział Geologii, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Prawa  
i Administracji; 

5) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników wykonujących swoje 
obowiązki w UCBS; 

6) doktorantach – należy przez to rozumieć doktorantów realizujących badania  
w UCBS; 

7) studentach – należy przez to rozumieć studentów uczestniczących  
w kształceniu organizowanym i realizowanym przez UCBS; 

8) wewnętrznych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć 
wewnętrzne jednostki organizacyjne, o których mowa w § 13 ust. 1 Statutu. 
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§ 4 

1. Podstawowym celem UCBS jest organizowanie i realizowanie wraz 
z Wydziałami Współtworzącymi kształcenia na co najmniej jednym kierunku studiów. 

2. UCBS organizuje prace badawcze w ramach dyscyplin rozwijanych przez 
Wydziały Współtworzące. 

3. UCBS może organizować studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. 

4. UCBS może organizować i realizować studia w formie stacjonarnej 
i niestacjonarnej. 

5. UCBS może podejmować współpracę z innymi uczelniami wyższymi, 
instytutami naukowymi, organami administracji oraz innymi instytucjami 
i organizacjami polskimi i zagranicznymi, na podstawie odrębnych porozumień, 
w ramach posiadanych pełnomocnictw. 

6. Zadania, o których mowa w ust. 1-4 UCBS realizuje: 
1) przy pomocy pracowników; 
2) przy pomocy pracowników innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu; 
3) przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. 

§ 5 

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 4, UCBS ustala organizację 
wewnętrzną oraz prowadzi sprawy kadrowe, z zastrzeżeniem przepisów Statutu 
dotyczących nadzoru. 

2. UCBS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla 
samodzielnych finansowo jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 6 

Na podstawie porozumień w sprawie powołania Międzywydziałowych Studiów 
Ochrony Środowiska oraz UCBS Wydziały Współtworzące zapewniają: 
1) obsadę kadrową zajęć prowadzonych w UCBS, stosownie do specjalizacji 

pracowników Wydziałów Współtworzących; 
2) realizację zadań dydaktycznych UCBS, bazę lokalową i techniczną w zakresie 

niezbędnym do wykonywania realizowanych programów studiów; 
3) współpracę w promocji i rekrutacji na kierunki studiów. 

Rozdział 2 
Struktura organizacyjna UCBS 

§ 7 

1. W UCBS istnieje jeden poziom wewnętrznych jednostek organizacyjnych, 
do których należą: 
1) jednostki pionu administracyjnego: 

a) Sekretariat UCBS; 
b) Sekretariat do spraw Studenckich; 
c) Sekcja Finansowa; 
d) Sekcja obsługi projektów i współpracy z otoczeniem 
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2) Biblioteka UCBS; 
3) pracownie. 

2. W UCBS mogą być tworzone zespoły badawcze niebędące wewnętrznymi 
jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu. 

§ 8 

1. Przełożonym pracowników zatrudnionych w jednostkach o których mowa 
w § 7 i kierowników studiów wykonujących swoje obowiązki w UCBS jest  
Dyrektor UCBS . 

2. Do zadań kierowników, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności 
uzgadnianie z Wydziałami Współtworzącymi obsady zajęć dydaktycznych. 

Rozdział 3 
Funkcje kierownicze i podmioty kolegialne w UCBS 

§ 9 

1. Funkcję kierowniczą w UCBS, o której mowa w § 56 ust. 1 pkt 2 Statutu, 
sprawuje Dyrektor UCBS. 

2. Funkcję kierowniczą w UCBS, o której mowa w § 56 ust. 1 pkt 3 Statutu, 
sprawuje Dyrektor UCBS do spraw kształcenia. 

3. Podmiotami kolegialnymi w UCBS jest Rada UCBS oraz Rada dydaktyczna 
właściwa dla kierunków studiów prowadzonych w UCBS. 

Rozdział 4 
Dyrektor UCBS oraz Dyrektor do spraw kształcenia 

§ 10 

1. Dyrektor UCBS kieruje działalnością UCBS. 

2. Na okres sprawowania funkcji przez Dyrektora UCBS powołuje się 
Dyrektora ds. kształcenia. 

3. Dyrektora UCBS powołuje Rektor zgodnie ze Statutem. Dyrektor 
powoływany jest spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie 
jako podstawowym miejscu pracy. Kandydat na Dyrektora UCBS musi mieć co 
najmniej stopień naukowy doktora. 

4. Dyrektora ds. kształcenia powołuje się zgodnie ze Statutem 
z tym, że jest on powoływany spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
Uniwersytecie. Kandydat na Dyrektora ds. kształcenia musi mieć co najmniej stopień 
naukowy doktora. 

§ 11 

Dyrektor UCBS: 
1) kieruje działalnością UCBS; 
2) jest przełożonym pracowników UCBS; 
3) realizuje strategię Uniwersytetu w UCBS i w tym celu tworzy plany rozwoju UCBS; 
4) występuje w imieniu UCBS, współdziała z dziekanami Wydziałów 

Współtworzących, radami naukowymi dyscyplin i Radą Naukową Dziedzin; 
5) jest odpowiedzialny za jakość badań naukowych prowadzonych w UCBS; 
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6) realizuje politykę personalną UCBS i przedstawia Rektorowi, po zasięgnięciu opinii 
Rady UCBS, wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich 
w UCBS, a także ogłasza, po zasięgnięciu opinii Rady UCBS, konkursy na 
stanowiska nauczycieli akademickich, zgodnie z § 126 Statutu; 

7) powołuje i odwołuje kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych po 
zasięgnięciu opinii Rady; 

8) dba o właściwe gospodarowanie zasobami i infrastrukturą pozostającą  
w dyspozycji UCBS; 

9) zapewnia warunki do prawidłowej organizacji i realizacji procesu kształcenia we 
współpracy z dziekanami i właściwymi prodziekanami Wydziałów 
Współtworzących; 

10) prowadzi gospodarkę finansową UCBS na podstawie pełnomocnictwa Rektora; 
11) składa sprawozdanie z działalności UCBS i przedstawia je Radzie UCBS  

i Rektorowi; 
12) czuwa nad właściwym wykonywaniem przez nauczycieli akademickich UCBS 

obowiązków badawczych i dydaktycznych; 
13) dba o doskonalenie kadry badawczej i dydaktycznej; 
14) zwołuje posiedzenia Rady UCBS i przewodniczy tym posiedzeniem; 
15) publikuje i aktualizuje wykaz zespołów badawczych działających w UCBS; 
16) powołuje w  miarę potrzeb, pełnomocników do wykonania określonych zadań; 
17) tworzy, przekształca lub likwiduje po zasięgnięciu opinii Rady wewnętrzne 

jednostki organizacyjne w UCBS; 
18) prowadzi wykaz istniejących w UCBS wewnętrznych jednostek organizacyjnych, 

oraz struktury organizacyjnej; 
19) sporządza oraz aktualizuje wykaz zespołów badawczych utworzonych na 

podstawie postanowień niniejszego Regulaminu; 
20) przekazuje wykazy, o którym mowa w ust. 15-19, Rektorowi oraz podaje do 

wiadomości wspólnoty Uniwersytetu; 
21) wykonuje inne czynności określone przez Rektora oraz w Regulaminie. 

§ 12 

Kompetencje Dyrektora ds. kształcenia określa Statut. 

Rozdział 5 
Rada UCBS 

§ 13 

1. W UCBS działa Rada UCBS, zwana dalej „Radą”. 

2. W skład Rady wchodzą: 
1) Dyrektor UCBS jako przewodniczący; 
2) Dyrektor UCBS ds. kształcenia; 
3) po jednym przedstawicielu z Wydziałów Współtworzących i przedstawiciel UCBS; 
4) przedstawiciele studentów UCBS w liczbie nie mniejszej niż 20% składu Rady; 
5) w przypadku gdy doktoranci uczestniczą w badaniach prowadzonych w UCBS – 

jeden przedstawiciel doktorantów; 
6) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady, może wystąpić do Rektora z wnioskiem 

o powołanie nie więcej niż trzech dodatkowych członków Rady. 
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3. W posiedzeniu Rady mogą brać udział z głosem doradczym zatrudnione na 
Uniwersytecie osoby zaproszone przez Dyrektora UCBS. 

4. Członków Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 3, wskazują odpowiednio 
Dziekani Wydziałów Współtworzących i Dyrektor UCBS; 

5. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 2 pkt 3, są wybierani do Rady na 
kadencję czteroletnią, rozpoczynającą się dnia 1 września w roku wyborów i trwającą 
do dnia 31 sierpnia. 

6. Kadencję przedstawicieli studentów oraz przedstawiciela doktorantów, 
terminy rozpoczęcia i upływu kadencji, a także sposób wyłaniania przedstawicieli 
studentów i przedstawicieli doktorantów, określa odpowiednio regulamin samorządu 
studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów. 

7. Rada podejmuje uchwały większością ważnie oddanych głosów, 
w  obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W sprawach osobowych 
Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. 

8. W sprawach dotyczących obsadzenia stanowisk, a także w innych 
sprawach osobowych oraz na wniosek co najmniej jednego członka Rady, 
z wyłączeniem głosowania w sprawach formalnych, Rada podejmuje uchwały 
w głosowaniu tajnym. 

9. Na wniosek przewodniczącego Rady, Rada może podjąć uchwałę w drodze 
obiegowej. 

10. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, 
przedstawiciele związków zawodowych działających w uczelni, po jednym z każdego 
związku. 

§ 14 

Rada: 
1) przedstawia opinię w sprawie Regulaminu UCBS i jego zmian; 
2) monitoruje działania w zakresie doskonalenia kadry badawczej i dydaktycznej; 
3) monitoruje organizację badań naukowych w UCBS; 
4) opiniuje plan rozwoju UCBS, o którym mowa w § 60 ust. 1 pkt 2 Statutu; 
5) opiniuje sprawozdanie Dyrektora UCBS; 
6) opiniuje wnioski w sprawie zatrudnienia pracowników UCBS; 
7) opiniuje kandydatury na stanowiska o których mowa w § 11 pkt 7; 
8) ocenia co najmniej raz w roku wykonywanie przez Dyrektora UCBS jego 

obowiązków; 
9) może wystąpić do Rektora z wnioskiem o odwołanie Dyrektora UCBS przyjętym 

większością 2/3 głosów w obecności więcej niż połowy jej regulaminowego składu; 
10) wykonuje inne czynności przewidziane w Regulaminie UCBS i w innych 

przepisach obowiązujących na Uniwersytecie; 
11) wyraża stanowisko w sprawach przedłożonych przez Rektora, Dyrektora UCBS, 

komisje lub przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady UCBS, 
w szczególności w sprawach dotyczących kształcenia organizowanego 
i realizowanego w UCBS; 

12) opiniuje na wniosek Dyrektora UCBS tworzenie, przekształcenie lub likwidację 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych UCBS. 
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§ 15 

1. Posiedzenia Rady zwołuje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/5 
składu Rady. 

2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące, 
z wyjątkiem lipca i sierpnia. 

3. Gdy przedmiotem obrad jest ocena działalności kierownictwa UCBS 
(sprawy określone w § 14 pkt 5, 8 i 9) posiedzeniu Rady przewodniczy najstarszy 
wiekiem spośród obecnych na posiedzeniu nauczycieli akademickich członek Rady 
niebędący Dyrektorem ani Dyrektorem ds. kształcenia. Uchwały w sprawach oceny 
działalności nie mogą być podejmowane w trybie obiegowym. 

4. Zawiadomienia o terminie posiedzenia oraz projekt porządku posiedzenia 
są przekazywane członkom Rady na co najmniej tydzień przed planowanym 
posiedzeniem. 

5. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który po zatwierdzeniu 
przez Radę jest podpisywany przez Dyrektora i osobę sporządzającą protokół. 
Protokół zawiera w szczególności opis przebiegu posiedzenia, syntetyczne 
streszczenie wystąpień oraz wyniki i tryb głosowań. Protokół poprzedniego 
posiedzenia przekazywany jest członkom Rady co najmniej siedem dni przed 
następnym posiedzeniem. 

6. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia 
Rady odbywa się na początku posiedzenia. 

7. Członkowie Rady mogą, drogą obiegową lub przed zatwierdzeniem 
porządku obrad, składać wnioski o jego zmianę lub uzupełnienie. 

8. Ostateczne zatwierdzenie lub zmianę albo uzupełnienie porządku obrad 
Rada podejmuje w głosowaniu na początku posiedzenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio Regulamin Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 16 

1. Rada UCBS może tworzyć komisje stałe lub komisje do wykonania 
określonych zadania. 

2. Członków komisji stałych Rada wybiera na okres swojej kadencji. 

Rozdział 6 
Rada dydaktyczna 

§ 17 

1. W UCBS działa Rada dydaktyczna, której zadania i skład określa § 68-69 
Statutu. 

2. Dyrektor ds. kształcenia w porozumieniu z Radą UCBS i działającymi 
w ramach Wydziałów Współtworzących kierownikami jednostek dydaktycznych 
proponują właściwym radom naukowym dyscyplin kandydatury nauczycieli 
akademickich do Rady dydaktycznej właściwej dla kierunków studiów prowadzonych 
w UCBS. 
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Rozdział 7 
Administracja UCBS 

§ 18 

1. Pracownicy administracji UCBS podlegają Dyrektorowi. 

2. Dyrektor ustala zakres, formy i środki realizacji zadań UCBS realizowanych  
przez pracowników administracji UCBS. 

3. Zakres obowiązków dla pracowników administracji UCBS określają 
indywidualne zakresy obowiązków, będące częścią dokumentacji kadrowej. 

4. Zasady pracy administracji UCBS określają stosowne regulaminy. 

5. Dyrektor może, w drodze zarządzenia, określić szczegółowe zasady 
organizacji administracji UCBS, w tym zadania poszczególnych komórek lub struktur 
oraz kompetencje i zadania osób kierujących tymi komórkami lub strukturami. 

§ 19 

Sekretariat UCBS zapewnia obsługę: 
1) administracyjną i techniczną Dyrektora UCBS; 
2) posiedzeń Rady i Rady dydaktycznej – we współpracy z Sekretariatem 

ds. Studenckich; 
3) administracyjną pracowników UCBS; 
4) spraw będących w gestii Dyrektora UCBS. 

§ 20 

Sekretariat ds. Studenckich zapewnia obsługę: 
1) administracyjną i techniczną Dyrektora ds. kształcenia; 
2) posiedzeń Rady i Rady dydaktycznej w sprawach właściwych dla kierunków 

studiów – we współpracy z Sekretariatem UCBS; 
3) obsługę administracyjną studentów w UCBS; 
4) spraw będących w gestii Dyrektora ds. kształcenia. 

§ 21 

1. Sekcja Finansowa podlega bezpośrednio Dyrektorowi UCBS. 

2. Sekcja Finansowa: 
1) prowadzi obsługę finansową pracowników i studentów UCBS związaną 

z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków i mienia w dyspozycji UCBS; 
2) prowadzi obsługę finansową i kadrową projektów i grantów realizowanych 

w UCBS. 
§ 22 

Sekcja obsługi projektów i współpracy z otoczeniem zapewnia kompleksowe 
wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji projektów, przedsięwzięć naukowych, 
badawczych, organizacyjnych i innych, finansowanych przez instytucje i programy 
krajowe i międzynarodowe. 
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Rozdział 8 
Biblioteka UCBS 

§ 23 

W strukturze UCBS działa Biblioteka UCBS będąca częścią Systemu 
Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu. Biblioteka podlega bezpośrednio 
Dyrektorowi UCBS. 

Rozdział 9 
Pracownie 

§ 24 

Warunkiem utworzenia i działania pracowni jest wykonywanie w niej 
obowiązków przez co najmniej jednego nauczyciela akademickiego, mającego stopień 
doktora, dla którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. 

Rozdział 10 
Finanse UCBS 

§ 25 

Środki finansowe UCBS pochodzą z subwencji budżetowej. Uzupełniającymi 
środkami finansowymi są środki własne, wypracowane w UCBS. 


