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Regulamin Organizacyjny 

 Ośrodka Badań Aglomeracyjnych UKW 
 

§ 1  

Misja i status organizacyjny 

 

1. Ośrodek Badań Aglomeracyjnych, zwany dalej Ośrodkiem lub OBA, jest jednostką                  

w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, utworzoną zarządzeniem Rektora UKW Nr 88/2013/2014                 

z dnia 8 lipca 2014 r. 

2. Podstawę działalności OBA stanowi Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

Regulamin UCKiM, oraz niniejszy Regulamin. 

3. 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. 

4. Ośrodek współpracuje ściśle w tym zakresie z innymi jednostkami i komórkami 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

5. Ośrodek współpracuje w tym zakresie także z innymi uczelniami i instytucjami,                        

w oparciu o dwu i wielostronne umowy i porozumienia.  

 

§ 2  

Cele i zadania  

 

1. Do głównych celów Ośrodka należy w szczególności: 

1) inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk, zwłaszcza naukowych                  

i samorządowych, na rzecz niezależnych badań nad procesami społecznymi, 

urbanizacyjnymi, gospodarczymi i kulturowymi w województwie kujawsko-

pomorskim, jako podstawy polityki zrównoważonego rozwoju miast i regionu; 

2) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie w tym zakresie interdyscyplinarnych 

badań, z wykorzystaniem potencjałów badawczych i organizacyjnych uczelni                      

i instytucji samorządowych, oraz potencjału społecznego regionu; 

3) demokratyzacja i legitymizacja procesów decyzyjnych w instytucjach publicznych 

poprzez konsultacje społeczne, środowiskowe i eksperckie; 

4) działania edukacyjne i popularyzacyjne dotyczące prawidłowego rozwoju 

aglomeracji miejskich i jakości życia mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa 

kulturowego; 

5) działalność opiniotwórcza i promocyjna na rzecz nowoczesnej i demokratycznej 

polityki miejskiej. 



  

2. Cele, o których mowa w ust. 1 będą realizowane w szczególności poprzez takie działania 

jak: 

1) bieżąca współpraca w ramach realizacji zadań UCKiM UKW oraz merytoryczna 

współpraca z jednostkami i komórkami UKW w zakresie realizacji misji i celów 

OBA; 

2) współpraca z jednostkami samorządowymi, urzędami i instytucjami, zwłaszcza 

dużymi ośrodkami miejskimi i samorządem województwa kujawsko-pomorskiego; 

3) współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowymi, badawczymi i decyzyjnymi, 

w szczególności działającymi w Bydgoszczy i Toruniu; 

4) diagnozowanie znaczących problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem 

miast i aglomeracji w województwie kujawsko-pomorskim; 

5) ekspertyzy i studia dotyczące struktur przestrzenno-funkcjonalnych aglomeracji 

miejskich w województwie; 

6) diagnozy, ekspertyzy i studia dotyczące społeczno-kulturowej waloryzacji, 

rewaloryzacji i rewitalizacji miast oraz ich zabytkowej zabudowy i infrastruktury; 

7) opracowywanie strategii, prognoz, projekcji i scenariuszy rozwoju tych obszarów; 

8) organizowanie i aktywne uczestnictwo w sympozjach, konferencjach, seminariach, 

warsztatach, szkoleniach i wykładach związanych tematycznie z celami i zadaniami 

OBA; 

9) dokumentowanie, publikowanie i upowszechnianie wyników prac Ośrodka 

(publikacje, panele, konferencje, wystawy); 

10) publiczne i eksperckie konsultacje, debaty, seminaria, wykłady i inna działalność 

edukacyjna, upowszechnieniowa i opiniotwórcza; 

11) współpraca z mediami, w tym mediami społecznościowymi. 

 

§ 3 

Struktura organizacyjna  

 

1. Ośrodkiem Badań Aglomeracyjnych (OBA) kieruje Kierownik powoływany                         

i odwoływany przez Rektora UKW spośród pracowników UKW, na wniosek Dyrektora 

Uniwersyteckiego Centrum Kultury i Mediów UKW. 

2. Kierownik OBA może zostać odwołany w przypadku nieskuteczności podejmowanych 

działań lub działania na szkodę UKW.  

3. Kierownik zobowiązany jest do monitorowania rynku pod katem ofert możliwych do 

zrealizowania przez OBA oraz skutecznego tworzenia i składania wniosków                       

w odpowiednich do tego instytucjach na zlecenia prac dla OBA, a także do pozyskiwania 

partnerów wykonywanych zleceń przez OBA. 

4. Do zakresu obowiązków Kierownika w szczególności należy: 

1) przygotowywanie planów pracy Ośrodka oraz opracowywanie sprawozdań z ich 

realizacji; 

2) uzyskiwanie akceptacji Dyrektora UCKiM UKW oraz pozytywnej opinii Rady 

Naukowej dla planowanych działań; 

3) występowanie z wnioskiem do Dyrektora UCKiM UKW w sprawie powołania 

zespołu realizującego zlecenie; 

4) bieżąca współpraca w przedmiocie działalności podejmowanej w ramach UCKiM 

UKW, wspierająca inne jego cele i zadania; 



  

5) informacja i promocja działalności OBA; 

6) współdziałanie z instytucjami i organizacjami z Bydgoszczy i regionu,                         

w szczególności samorządowymi i naukowymi, w zakresie zadań Ośrodka; 

7) skuteczne i systematyczne przygotowanie ofert i inicjatyw badań, analiz i usług dla 

potencjalnych partnerów i klientów oraz ich składanie we właściwych instytucjach; 

8) tworzenie zespołów realizujących zlecenia; 

9) prowadzenie podstawowej dokumentacji związanej z działalnością Ośrodka. 

5. Za wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 4 Kierownik odpowiada 

bezpośrednio przed Dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Kultury i Mediów UKW. 

6. Zespół, którego pracami kierować będzie Kierownik, będzie powoływany każdorazowo 

przy otrzymaniu zlecenia na wykonanie prac dla kontrahenta. 

7. Złożenie wniosku o podjęcie zlecenia, przyjęcie zlecenia, skład zespołu realizującego 

zlecenie, każdorazowo akceptowany będzie przez Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum 

Kultury i Mediów UKW. Uzyskanie akceptacji jest warunkiem wykonania zlecenia                 

w proponowanym składzie zespołu. 

8. Organem doradczym oraz opiniującym pracę OBA jest Rada Naukowa, powoływana 

przez Rektora. 

9. W skład Rady Naukowej wchodzić będzie 10 osób wskazanych przez Kierownika OBA                   

i Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Kultury i Mediów, reprezentujących różne 

środowiska naukowe oraz instytucjonalne usytuowane na terenie Polski. 

10. Członków Rady Naukowej powołuje się na czas nieokreślony. 

11. Skład Rady będzie uzupełniany każdorazowo po rezygnacji któregoś z jej członków. 

12. Rektor UKW, na wniosek Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Kultury i Mediów 

UKW, może odwołać członka Rady Naukowej w przypadku braku zaangażowania w jej 

prace lub działania na niekorzyść OBA. 

13. Organem przyjmującym sprawozdania z działań oraz akceptującym prowadzone przez 

OBA prace jest Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Kultury i Mediów UKW. 

14. Liczba sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 zostaje ustalona na co najmniej 

dwa – składane w miesiącu czerwcu i grudniu każdego roku kalendarzowego -                      

z zastrzeżeniem, że Rektor UKW lub Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Kultury                     

i Mediów UKW mogą zwrócić się do Kierownika OBA o sprawozdania dodatkowe. 

15. Obsługę administracyjną Ośrodka Badań Aglomeracyjnych prowadzi Kierownik OBA 

lub osoba przez niego wskazana, jako Sekretarz OBA, w momencie pozyskania środków 

celowych na działalność OBA pochodzących z realizowanych zleceń. Do powołania 

Sekretarza każdorazowo niezbędna jest akceptacja Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum 

Kultury i Mediów UKW, zgodnie z § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 

16. Na wniosek Dyrektora UCKiM Rektor UKW może zatrudnić lub wyznaczyć spośród 

pracowników UKW osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. 

 

§ 4 

Siedziba 

 

Siedzibą OBA będzie miejsce wskazane przez Rektora UKW. 

  

 

 


