
Zarządzenie Nr 88/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 8 lipca 2014 r. 

 

 

w sprawie utworzenia Ośrodka Badań Aglomeracyjnych oraz zmieniające zarządzenie 

w sprawie określenia ogólnego schematu organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 47 ust. 1 i ust. 2 Statutu                    

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz uchwały Senatu UKW Nr 118/2011/2012                 

z dnia 25 września 2012 r. 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

W strukturze organizacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Kultury i Mediów, zwanym dalej 

UCKiM, będącym ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną UKW podległą bezpośrednio 

Rektorowi, tworzę Ośrodek Badań Aglomeracyjnych, zwany dalej Ośrodkiem. 

 

§ 2 

1. Misją Ośrodka jest prowadzenie, inicjowanie, koordynowanie badań, analiz, diagnoz, 

opracowań eksperckich i strategicznych dla instytucji samorządowych, rządowych, 

organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw w zakresie szeroko 

rozumianej problematyki aglomeracyjnej, w szczególności w odniesieniu do 

województwa kujawsko-pomorskiego i jego największych miast. 

2. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, Ośrodek będzie ściśle współpracował                     

z jednostkami i komórkami UKW oraz innymi uczelniami i instytucjami. 

 

§ 3 

Szczegółowy zakres działania Ośrodka, jego cele oraz strukturę organizacyjną określa 

Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

1. W zarządzeniu Nr 4/2013/2014 Rektora UKW z dnia 2 października 2013 r. w sprawie 

określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, z  późniejszymi zmianami, w załączniku Nr 1 dodaje się 

„Ośrodek Badań Aglomeracyjnych”, jako jednostkę wchodzącą w skład 

Uniwersyteckiego Centrum Kultury i Mediów, będącą ogólnouczelnianą jednostką 

organizacyjną UKW podległą bezpośrednio Rektorowi, nadając mu brzmienie jak                    

w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 



  

2. W celu zapewnienia właściwego działania określonych mechanizmów i procesów 

Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz oznaczania i klasyfikacji 

prowadzonych przez użytkowników spraw, Ośrodek Badań Aglomeracyjnych otrzymuje 

symbol (kod) literowy „OBA”. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja – Zagórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


