
 

UCHWAŁA Nr 69/2007 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 maja 2007 r. 

 
w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum  

Analiz i Obrazowania Materii (UCAOM) 

 

 

Na podstawie § 16 i § 19 ust. 2 oraz § 21 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Senat wyraŜa 

zgodę na utworzenie w Uczelni Uniwersyteckiego Centrum Analiz i Obrazowania Materii (UCAOM). 

Cele jednostki, zakres działania, strukturę oraz sposób finansowania określa Statut stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 
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Załącznik do Uchwały Nr 69/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 30 maja 2007 r. 

 

Statut 
Uniwersyteckiego Centrum Analiz i Obrazowania Mater ii  

(UCAOM) 
 

§ 1. 
 
Uniwersyteckie Centrum Analiz i Obrazowania Materii (UCAOM), zwane dalej Centrum, jest 
międzywydziałową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 2. 
 
Celem utworzenia Centrum jest konsolidacja środowiska naukowego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, w szczególności wydziałów nauk ścisłych i przyrodniczych, wokół wspólnych 
zainteresowań naukowych obejmujących szeroko pojęte badania analityczne i strukturalne 
materii oraz ułatwienie dostępu do aparatury naukowej.  

 
§ 3. 

 
Do głównych zadań Centrum naleŜy:  
1/ inicjowanie i podejmowanie badań interdyscyplinarnych,  
2/ kształtowanie wspólnej polityki inwestycji aparaturowych,  
3/ pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na inwestycje aparaturowe   

Centrum,  
4/ racjonalne wykorzystanie aparatury badawczej. 

 
§ 4. 

 
W skład Centrum wchodzą jednostki organizacyjne: instytuty i wydziały Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

§ 5. 
 
Zwierzchni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 

§ 6. 
 
Centrum kierowane jest przez Kierownika przy współpracy Rady Centrum. 
 

§ 7. 
 
Kierownik Centrum jest powoływany przez Rektora na wniosek dziekanów wydziałów 
uczestniczących w Centrum. Kierownik Centrum musi być samodzielnym pracownikiem 
naukowym.  

§ 8. 
 
Kierownika Centrum moŜe odwołać Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekanów 
wydziałów uczestniczących w Centrum. 

 
§ 9. 

 
Kierownik Centrum:  
1/ kieruje bezpośrednio pracami Centrum,  
2/ składa Rektorowi wnioski w sprawie zmian w regulaminie Centrum za zgodą Rady 

Centrum,  
3/ przedstawia Rektorowi, zaopiniowane przez Radę Centrum, coroczne sprawozdania z 

działalności Centrum.  
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§ 10. 
 
W skład Rady Centrum wchodzą Dziekani wydziałów, których jednostki tworzą Centrum oraz 
Kierownik Centrum. Dziekani mogą być reprezentowani przez wyznaczonego 
przedstawiciela swojego wydziału. 

 
§ 11. 

 
Rada Centrum:  
1/ określa główne kierunki działalności Centrum,  
2/ opiniuje wnioski w sprawie włączenia nowych jednostek w skład Centrum,  
3/ opiniuje wnioski o inwestycje aparaturowe składane przez jednostki Centrum,  
4/ określa regulamin prac Centrum oraz zmiany w regulaminie,  
5/ moŜe wystąpić z wnioskiem do Rektora o odwołanie kierownika Centrum podjętym 

większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady,  
6/ wyraŜa opinię w innych sprawach związanych z działalnością Centrum.  

 
§ 12. 

 
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, a w sprawach personalnych 
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.  
 

§ 13. 
 
Włączenie nowej jednostki w skład Centrum następuje na wniosek dziekana właściwego 
wydziału, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Centrum oraz akceptacji Rektora.  
 

§ 14. 
 
Rezygnacja z przynaleŜności do Centrum następuje na wniosek dziekana właściwego 
wydziału i wymaga zgody Rektora. 
 

§ 15. 
 
Jednostki wchodzące w skład Centrum finansują koszty eksploatacji aparatury badawczej 
proporcjonalnie do udziału w eksploatacji aparatury.  
 

§ 16. 
 
Jednostki Centrum mogą prowadzić działalność komercyjną dla podmiotów zewnętrznych. 
Dla jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego koszty badań w laboratoriach Centrum są 
naliczane na poziomie kosztów własnych.  

 
§ 17. 

 
W przypadku wspólnych inwestycji aparaturowych miejscem lokalizacji aparatury badawczej 
jest miejsce wskazane przez jednostkę wiodącą wykazaną we wniosku aparaturowym.  
 

§ 18. 
 
Środki finansowe i techniczne umoŜliwiające prowadzenie działalności Centrum będą 
pokrywane z grantów lub dotacji aparaturowej i/lub celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego, a takŜe z innych dotacji krajowych bądź zagranicznych, jak i z darowizn. 

 
§ 19. 

 
Regulamin Centrum i zmiany w Regulaminie zatwierdza Rektor.  
 

 


