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Projekt przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej Centrum w dniu 9.07.2009  r. 
 

REGULAMIN 
CENTRUM MODELOWANIA PROCESÓW HYDROLOGICZNYCH 

wprowadzony zarządzeniem nr 40/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
z dnia 18 marca 2010 r. zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr 11/2009 Senatu Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r. 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, zwane dalej „Centrum”, jest 
jednostką wspólną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki 
Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz „Hydroprojektu Wrocław” Spółka z 
o.o. z siedzibą we Wrocławiu, utworzoną z inicjatywy takŜe Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Programu dla Odry 2006, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we 
Wrocławiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz 
Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, utworzonego 
Uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 28/2003 z późniejszymi 
zmianami ujętymi w uchwale nr 11/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r.  

2. Siedzibą Centrum jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 
3. Celem działalności Centrum jest konsolidacja badawczej, dydaktycznej i wdroŜeniowej 

aktywności ww. uczelni, a takŜe innych jednostek organizacyjnych, w dziedzinie badań 
nad obiegiem wody w zlewni hydrologicznej, w tym nad zjawiskami ekstremalnymi, jak 
powodzie i susze oraz zrównowaŜonym gospodarowaniem wodą w środowisku 
przyrodniczym. 

4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu w imieniu uczelni i jednostek współtworzących Centrum. 

 

§ 2. Zadania Centrum 
 

1. Podstawowymi zadaniami Centrum są:  
a. Integracja badań naukowych, dotyczących poznania, modelowania i sterowania 

procesami hydrologicznymi oraz wdraŜania wyników tych badań w praktyce 
gospodarczej,  

b. Promocja wiedzy o roli i znaczeniu wody w środowisku przyrodniczym  
i w gospodarce narodowej,  

c. Realizacja projektów badawczych oraz innych prac z zakresu statutowego celu 
działalności Centrum,  

d. Podnoszenie kwalifikacji hydrologicznych słuŜb technicznych,  
e. Uczestniczenie w kształceniu doktorantów i studentów.  

2. Zadania wymienione w § 1 realizowane są poprzez:  
a. Organizowanie konkursów projektów badawczych,  
b. Organizowanie wykładów i kursów specjalistycznych,  
c. Organizowanie corocznych sesji sprawozdawczych z udziałem realizatorów 

projektów i inicjatorów utworzenia Centrum,  
d. Inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów naukowych  

i naukowo-technicznych. 
 

§ 3. Organizacja Centrum 
 

1. Organami Centrum są: Rada Naukowa i kierownik Centrum.  
2. W pracach Centrum uczestniczą zespoły badawcze, tworzone z przedstawicieli  

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz jednostek organizacyjnych inicjatorów Centrum. 
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3. W razie potrzeby i w ramach moŜliwości ze środków uzyskanych przez Centrum, mogą 
być organizowane laboratoria wyposaŜone w aparaturę rozszerzającą moŜliwości 
badawcze zespołów i sprzyjające integracji ich tematyki badawczej. Centrum moŜe takŜe 
zapraszać do współpracy inne zespoły badawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Środki pochodzące z uczelni są przeznaczone na finansowanie działalności zespołów 
badawczych działających w ramach organizacyjnych tej jednostki organizacyjnej, która 
je wyasygnowała. W uzasadnionych przypadkach badania mogą być zlecane innym 
jednostkom.  

5. Zespoły naleŜące do Centrum mogą wspólnie występować o środki do odpowiednich 
instytucji i fundacji z wyraźnym wskazaniem kierownika projektu badawczego  
i wykonawcy. Jeśli zespoły pochodzą z róŜnych jednostek organizacyjnych i występują 
wspólnie o środki finansowe, to jednostka, w której zatrudniony jest kierownik nie 
nalicza kosztów pośrednich od kwoty przeznaczonej na kooperacje badawczą z innymi 
zespołami. 

§ 4. Rada Naukowa 
 

1. Rada Naukowa, zwana dalej „Radą”, nakreśla kierunki działalności naukowej.  
W skład Rady wchodzą:  
a. Kierownik Centrum jako przewodniczący i jego zastępcy,  
b. Przedstawiciele dyscyplin naukowych, zgodnych z tematyką badań Centrum 

powoływani przez rektorów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego w liczbie 6 osób, po dwie 
z kaŜdej uczelni.  

c. Osoby delegowane z instytucji inicjatorów utworzenia Centrum, wymienionych w 
§ 1 ust.1. 

2. Kadencja członków Rady powoływanych przez rektorów obejmuje okres od chwili ich 
powołania i wygasa w trzy miesiące po powołaniu nowych wybieralnych organów 
uczelni.  

3. Przewodniczący Rady Naukowej moŜe zapraszać na jej posiedzenia przedstawicieli 
środowiska naukowego i zawodowego, zajmującego się problematyką będącą celem 
działalności Centrum, określonym w § 1 ust. 4. 

4. Do kompetencji Rady naleŜy kształtowanie polityki naukowej, w ramach celu działania 
Centrum, poprzez:  

4.1. Podejmowanie działań zmierzających do integracji badań naukowych w dziedzinach 
       będących obszarem działalności Centrum,  
4.2. Opiniowanie kierunków merytorycznej działalności Centrum,  
4.3. Akredytowanie zespołów badawczych, deklarujących chęć pracy w Centrum,  
4.4. Opiniowanie wniosków badawczych, realizowanych w ramach działalności Centrum,  
4.5. Opiniowanie rocznych planów działalności Centrum,  
4.6. Opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,  
4.7. Współdziałanie w zakresie tworzenia programów studiów doktoranckich w zakresie 

             inŜynierii środowiska i gospodarki wodnej,  
4.8. Przedstawianie rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kandydata na 

             kierownika Centrum,  
4.9. Opiniowanie kandydatów na zastępców kierownika Centrum, proponowanych przez 

             kierownika Centrum. 
5. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się w zaleŜności od potrzeb, nie rzadziej jednak 

jak 2 razy roku. 
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§ 5. Kierownik Centrum 
 

1. Kierownikiem Centrum jest nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub stopniem 
naukowym doktora habilitowanego, zatrudniony na podstawie mianowania w 
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i legitymujący się dorobkiem naukowym w 
dziedzinie badań prowadzonych w Centrum. Zastępcami kierownika są nauczyciele 
akademiccy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, 
legitymujący się dorobkiem naukowym w dziedzinie badań prowadzonych w Centrum. 
Jeden z zastępców jest przedstawicielem Politechniki Wrocławskiej a drugi 
przedstawicielem Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Kandydat na kierownika Centrum przedstawiony jest rektorowi Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu przez Radę Naukową. Kierownik powoływany jest na to 
stanowisko przez rektora po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. Kadencja kierownika obejmuje okres od chwili jego powołania i wygasa w 
trzy miesiące od dnia rozpoczęcia kadencji nowych wybieralnych organów uczelni.  

3. Do zadań i obowiązków kierownika naleŜy:  
3.1. Kierowanie bieŜącą działalnością Centrum,  
3.2. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeŜonym dla organów  

              uczelni,  
3.3. Opracowywanie planów działalności Centrum, 
3.4. Opracowywanie corocznych planów i sprawozdań rzeczowo-finansowych  

              i przedkładanie ich władzom uczelni oraz Radzie Naukowej Centrum, 
3.5. Podejmowanie decyzji o finansowaniu wniosków badawczych ze środków Centrum  

              na podstawie opinii Rady Naukowej,  
3.6. Inicjowanie i nadzór organizacyjny nad przebiegiem konkursów badawczych,  

              finansowanych ze źródeł pozostających w dyspozycji Centrum,  
3.7. Inicjowanie i nadzór nad organizacją imprez naukowych.  

4. Kierownik zarządza Centrum przy pomocy zastępców powoływanych na jego wniosek  
i po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, przez rektora uczelni, w której jest zatrudniony 
zastępca. Kadencja zastępców pokrywa się z kadencją kierownika. 

 

§ 6. Mienie i finanse 
 

1. Centrum prowadzi swoją działalność, wykorzystując środki pochodzące z:  
1.1. Grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego,  
1.2. Grantów instytucji międzynarodowych,  
1.3. Projektów badawczych zamawianych,  
1.4. Innych źródeł i dotacji.  

2. Centrum dysponuje posiadanymi środkami finansowymi, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.  

3. Wydatki i przychody Centrum wchodzą w plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. 

4. Obsługę księgową Centrum wykonuje kwestura Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. 

§ 7. Przepisy przejściowe 
 

Inicjatorzy utworzenia Centrum:  
• z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:  

− prof. dr hab. inŜ. Stanisław Czaban,  
− prof. dr hab. inŜ. Włodzimierz Czamara,  
− prof. dr hab. inŜ. Andrzej Drabiński,  
− prof. dr hab. inŜ. Stanisław Kostrzewa,  
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− prof. dr hab. inŜ. Jerzy Kowalski,  
− prof. dr hab. inŜ. Włodzimierz Parzonka,  
− prof. dr hab. inŜ. Laura Radczuk,  
− dr hab. inŜ. Czesław Szczegielniak,  

• z ramienia Politechniki Wrocławskiej: 
− prof. dr hab. inŜ. Ryszard Izbicki,  
− dr Jacek Ossowski,  
− prof. dr hab. inŜ. Tomasz Strzelecki,  
− prof. dr hab. inŜ. Jerzy Zwoździak,  

• z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego:  
− prof. dr hab. inŜ. Tatiana Bocheńska,  
− dr hab. prof. nadzw. Stanisław Staśko,  
− prof. dr hab. Jan Tomaszewski,   

• z ramienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu −  
doc. dr Alfred Dubicki,  

• z ramienia Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu − 
mgr inŜ. Joanna Gustowska, 

• z ramienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu − mgr inŜ. Ryszard 
Kosierb,  

• z ramienia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw „Programu dla Odry 2006” − dr Lech 
Poprawski,  

• z ramienia „Hydroprojektu Wrocław” Sp. z o.o. − mgr inŜ. Jan Urbanowicz. 
 

§ 8. Przepisy końcowe 
 

1. Centrum działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyŜszym, przepisy 
wykonawcze do ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym. Dokumentacja Centrum 
prowadzona jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu.  

2. Zmiany do regulaminu Centrum będą wprowadzone zarządzeniem rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu na wniosek Rady Naukowej Centrum.  

 


