Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora Nr 157/2021
z dnia 28 września 2021 roku

Regulamin
Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów
§1
Postanowienia ogólne
1. Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwane dalej „Obserwatorium”, jest ogólnouczelnianą jednostką
organizacyjną powołaną Zarządzeniem Rektora Nr 157/2021 z dnia 28 września 2021 roku
w związku z Uchwałą Senatu nr 109/2021 z dnia 28 września 2021 roku.
2. Obserwatorium działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
2) Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku;
3) niniejszego Regulaminu;
4) innych przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych aktów prawnych
Uczelni.
3. Siedziba Obserwatorium mieści się przy al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
4. Nadzór nad działalnością Obserwatorium sprawuje prorektor właściwy do spraw nauki.
§2
Działalność Obserwatorium
1. Obserwatorium jest ośrodkiem, w którym realizowane są badania, w tym diagnozy oraz
przygotowywane publikacje, ekspertyzy, raporty i inne opracowania dotyczące wszelkich
aspektów dotyczących rozwoju i dziedzictwa kulturowego regionów, przemian zachodzących
na wsi, obszarach wiejskich i podmiejskich.
2. Do zadań Obserwatorium należy w szczególności:
1) badania związane z rozwojem i dziedzictwem kulturowym regionów;
2) badanie stanu aktualnego oraz prognozowanie przemian obszarów wiejskich
i peryferyjnych w formie, m.in., cyklicznych badań diagnostycznych;
3) gromadzenie danych o charakterze m.in. demograficznym, społeczno-ekonomicznym,
kulturowym, przyrodniczym dotyczących analizowanych obszarów;
4) prowadzenie baz danych z zakresu działalności Obserwatorium;
5) promowanie przedsiębiorczości, spółdzielczości i inicjatyw lokalnych;
6) upowszechnianie wiedzy z zakresu przemian, rozwoju i dziedzictwa kulturowego
regionów, poprzez organizację m.in. sympozjów, warsztatów, szkoleń, konferencji,
prelekcji oraz publikowanie wyników badań;
7) integracja krajowych i zagranicznych środowisk skupionych wokół problematyki
dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju regionów, w tym współpraca z uczelniami
i jednostkami prowadzącymi badania w zakresie ww. tematyki oraz jednostkami
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samorządu terytorialnego, pozarządowymi organizacjami pożytku publicznego,
fundacjami, itp.;
Formuła Obserwatorium jest otwarta i dopuszcza rozszerzenie zakresu zadań Obserwatorium,
o których mowa w ust. 2.
Działania wymienione w ust. 2 koordynuje Rada Programowa Obserwatorium.
Działania, o których mowa w ust. 2, Obserwatorium realizuje poprzez:
1) konsolidację badań prowadzonych w Uczelni w zakresie działalności Obserwatorium;
2) badania prowadzone wspólnie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi
i innymi podmiotami;
3) promowanie osiągnięć badawczo-wdrożeniowych Uczelni oraz wskazywanie potrzeb
i kierunków działań w zakresie rozwoju i dziedzictwa kulturowego regionów;
4) skierowanie
działań
Obserwatorium
do
podmiotów
odpowiedzialnych
i zainteresowanych zrównoważonym rozwojem regionów, w tym do samorządów,
instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych;
5) pozyskiwanie środków finansowych na badania naukowe i upowszechnianie wiedzy
z zakresu działalności Obserwatorium.
W ramach realizacji działań, o których mowa w ust. 2, Obserwatorium współdziała
z jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz z innymi podmiotami.
§3
Organizacja pracy Obserwatorium

1. Organami Obserwatorium, powoływanymi przez Rektora na zasadach określonych w Statucie
Uczelni, są:
1) Kierownik Obserwatorium zwany dalej „Kierownikiem”,
2) Rada Programowa Obserwatorium, zwana dalej „Radą”.
2. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłową działalność Obserwatorium oraz pełni funkcję
przewodniczącego Rady.
3. Do kompetencji Kierownika należy w szczególności:
1) koordynowanie prac Obserwatorium;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady;
3) reprezentowanie Obserwatorium w Uczelni i na zewnątrz;
4) przygotowywanie sprawozdań z działalności Obserwatorium.
4. Do kompetencji Rady należy:
1) ustalanie strategii działań Obserwatorium;
2) realizacja zadań wynikających z działalności Obserwatorium, zawartych w § 2 ust. 2;
3) ustalanie zasad współpracy Obserwatorium z jednostkami zewnętrznymi;
4) opiniowanie planów i sprawozdań z działalności Obserwatorium;
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z działalnością Obserwatorium.
5. Rada jest powoływana przez Rektora na okres czteroletniej kadencji rozpoczynjącej się w dniu
1 stycznia roku następnego po roku wyborów do Senatu.
6. W trakcie kadencji, w uzasadnionych przypadkach, mogą być dokonywane zmiany składu
osobowego Rady – w trybie zgodnym z ich powoływaniem.
7. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, przyjmowanych zwykłą większością głosów.
8. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
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9. Obsługę administracyjną Obserwatorium prowadzi wskazany przez Rektora pracownik.
Do jego zadań należy także:
1) informowanie kierownika Obserwatorium o potencjalnych źródłach finansowania
projektów;
2) realizacja innych, wskazanych przez Kierownika, zadań dotyczących pracy
Obserwatorium.
§4
Sprawozdawczość
1. W terminie do końca lutego każdego roku Kierownik sporządza sprawozdanie z działalności
Obserwatorium za rok poprzedni. Sprawozdanie w części merytorycznej – po zaopiniowaniu
przez Radę – zatwierdza Rektor, natomiast w części finansowej – podlega procedurze ustalonej
w Regulaminie wewnętrznej gospodarki finansowej oraz w innych wewnętrznych aktach
prawnych Uczelni.
2. W terminie do końca listopada każdego roku Kierownik przygotowuje ramowy roczny program
działalności Obserwatorium, który po zaopiniowaniu przez Radę zatwierdza Rektor.
§5
Finansowanie działalności Obserwatorium
1. Zgodnie z Regulaminem wewnętrznej gospodarki finansowej Uczelni, Obserwatorium jest
podmiotem wewnętrznego rozrachunku gospodarczego i planuje oraz rozlicza działalność
według zasad ustalonych dla tych podmiotów.
2. Obserwatorium prowadzi działalność przy założeniu bilansowania kosztów z przychodami.
3. Podstawowe źródła finansowania Obserwatorium stanowią:
1) projekty;
2) dotacje;
3) darowizny;
4) przychody ze współpracy badawczej;
5) środki pochodzące z komercjalizacji badań realizowanych przez Obserwatorium.
4. Jako źródła finansowania, dopuszcza się przychody ze współpracy komercyjnej z instytucjami
(w tym gospodarczymi) działającymi na rzecz rozwoju i dziedzictwa kulturowego regionów.
§6
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących Obserwatorium, mają
zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące i wewnętrzne akty prawne Uczelni.
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