Regulamin
Instytutu Nauk Geologicznych
§1
1. Regulamin niniejszy określa zadania i zakres działania oraz strukturę Instytutu
Nauk Geologicznych (zwanego dalej „Instytutem”) wchodzącego w skład Wydziału
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (zwanego
dalej „Uniwersytetem”).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajduje zastosowanie
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. Nr 164 poz.
1365 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (zwany
dalej „Statutem”).
§2
Zadaniem Instytutu Nauk Geologicznych jest prowadzenie działalności naukowej i
dydaktycznej oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie nauk geologicznych i
pokrewnych dyscyplin nauki, w których mogą być wykorzystywane kwalifikacje
zatrudnionej w Instytucie kadry.
§3
1. Instytutem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za prace Instytutu przed
organami Wydziału i Rektorem.
2. Dyrektor Instytutu jest przełożonym pracowników Instytutu w zakresie swoich
kompetencji.
3. Zadania Dyrektora Instytutu określa §24 Statutu
§4
Na wniosek Dyrektora w Instytucie mogą być powołani zastępcy Dyrektora. Liczbę
zastępców ustala Dziekan. Podziału zakresu czynności pomiędzy Dyrektorem a jego
zastępcami dokonuje Dyrektor.
§5
1. W Instytucie działa Rada Instytutu. Jej skład określa §40 ust. 1 Statutu.
2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Instytutu.
3. Liczba przedstawicieli pracowników Instytutu w Radzie wynosi:
- pracowników nieposiadających stopnia dra hab. -

2 osoby

- pracowników nie będących nauczycielami -

1 osoba

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, emerytowani
profesorowie, zatrudnieni w Instytucie na stanowisku profesora przed przejściem
1

na emeryturę.
5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele
związków zawodowych, po jednym z każdego związku, jeżeli statutowy organ
związku działa w Instytucie.
6. Kadencja Rady pokrywa się z ustawową kadencją władz Uniwersytetu.
§6
1. Rada Instytutu czuwa nad poziomem i rozwojem uprawianych w Instytucie nauk i
dydaktyki oraz nad rozwojem młodej kadry naukowo-dydaktycznej
2. Do zadań Rady Instytutu, poza wymienionymi w § 41 ust.2 Statutu należy:
1. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących ogólnej działalności jednostki i w
innych sprawach przedkładanych przez Dyrektora Instytutu
2. opiniowanie wniosków dotyczących działalności dydaktycznej jednostki
3. ocena działalności Dyrektora Instytutu i jego zastępców
§7
1. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące,
powiadamiając o terminie i miejscu posiedzenia wszystkich członków Rady i
osoby, którym niniejszy Regulamin przyznaje prawo uczestniczenia w
posiedzeniach Rady. Zawiadomienie powinno wyprzedzać termin posiedzenia o co
najmniej o 5 dni.
2. Rada Instytutu wyraża swoje opinie w formie uchwały w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach osobowych, w innych
sprawach na zarządzenie przewodniczącego Rady bądź na wniosek członka Rady
poparty w głosowaniu jawnym. Uchwały Rady Instytutu zapadają bezwzględną
większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
osób uprawnionych do głosowania.
3. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i
protokolant.
§8
1. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład Instytutu tworzy, przekształca i znosi
Rektor, na wniosek Dziekana, zgłoszony za zgodą Rady Wydziału.
2. Kierownika jednostki organizacyjnej powołuje i odwołuje Dziekan po zasięgnięciu
opinii Rady Instytutu
3. Kierownicy zakładów powoływani są na kadencje odpowiadające kadencji władz
Uczelni.
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4. Zadania Kierownika zakładu określa §51 Statutu.
5. Zadania Kierownika innej jednostki organizacyjnej określa Dziekan po zasięgnięciu
opinii Rady.
6. Kierownik innej jednostki organizacyjnej nie musi spełniać wymogów zapisu §49
ust. 1 oraz §50 Statutu.
7. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i
zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce.
§9
Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą:
Zakład Geologii Fizycznej
Zakład Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Pracownia Analiz Surowców Mineralnych
Zakład Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem
Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii
Zakład Geologii Stratygraficznej
Pracownia Paleobotaniki
Zakład Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej
Pracownia Modelowania Analogowego Procesów Geologicznych
Zakład Hydrogeologii Podstawowej
Pracownia Geologii Środowiskowej
Pracownia Parametrów Hydrogeologicznych Skał
Zakład Hydrogeologii Stosowanej
Pracownia Geologii Inżynierskiej
Pracownia Modelowania Procesów Hydrogeologicznych
Zakład Mineralogii i Petrologii
Pracownia Gemmologii, Petroarcheologii i Petrografii Technicznej
Pracownia Separacji i Wzbogacania Minerałów
Zakład Petrologii Eksperymentalnej
Pracownia Biogeochemii Środowiska
Laboratorium Metod Komputerowych w Geologii
Muzeum Geologiczne
Samodzielna Pracownia Geofizyczna
Samodzielna Pracownia Usług Geologicznych „WRO-MIN”
Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych
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§10
Działające przy Instytucie muzea realizują cele zgodnie z zapisami art.1 i 2 Ustawy o
muzeach z dn. 21.11.1996 w zakresie merytorycznym zgodnym z prowadzonymi w
Instytucie badaniami naukowymi i procesem edukacyjnym
§11
Instytut uczestniczy w pracach jednostki wspólnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego pod nazwą
Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych.
§12
W Instytucie działa Biblioteka, która jest częścią składową uczelnianego systemu
biblioteczno-informacyjnego. Odnoszą się do niej postanowienia Regulaminu
organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej.
§13
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi i
Kształtowania Środowiska w dniu 16 lutego 2007 roku i wchodzi w życie z dniem jego
zatwierdzenia przez Rektora.
§14
Wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego
uchwalania, na wniosek Dyrektora Instytutu zainicjowany przez niego lub Radę
Instytutu.
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