
 

ZARZĄDZENIE  Nr 69/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  30 września 2008 r. 
 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 31/90 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
 z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie przekształcenia Letniej Szkoły Języka Polskiego i 

Kultury dla Cudzoziemców w Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców 
 

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

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla 

Cudzoziemców  w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia.  
 
§ 2. Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 

§ 3. Traci moc Załącznik do zarządzenia Nr 31/90 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego  z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie przekształcenia Letniej Szkoły Języka 
Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców w Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla 
Cudzoziemców wprowadzony zarządzeniem Nr 1/93 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 3 lutego 1993 r. wprowadzającym zmiany do zarządzenia Nr 31/90 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie przekształcenia Letniej 
Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców w Szkołę Języka Polskiego i Kultury 
dla Cudzoziemców. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 69/2008 

            z dnia 30 września 2008 r. 
 
 
 
 

Regulamin organizacyjny 
Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 

§ 1.1. Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, zwana dalej Szkołą, jest 
jednostką organizacyjną działającą przy Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

      2. Szkoła jest jednostką usługową finansującą się z własnej działalności. 
 

§ 2. Do zadań Szkoły należy w szczególności: 
 

1/ organizowanie i prowadzenie różnego typu kursów (semestralnych, letnich, 
specjalistycznych, na zlecenie różnych instytucji) oraz zajęć poświęconych 
kulturze polskiej i polskim realiom, 

2/ organizowanie i prowadzenie kursów dla studentów - stypendystów 
przebywających na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach różnych programów 
wymiany międzynarodowej, 

3/ organizowanie i prowadzenie Rocznego Kursu Przygotowawczego dla 
cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim na Uniwersytecie 
Wrocławskim, 

4/ przygotowywanie, przeprowadzanie i ewaluacja testów biegłości z języka 
polskiego jako obcego (na poziomie średnim ogólnym) dla kandydatów na studia 
w Uniwersytecie Wrocławskim, 

5/ przygotowywanie testów diagnostycznych, 
6/ realizacja programów związanych z nauczaniem, testowaniem i promowaniem 

języka polskiego jako obcego związanych z pojawiającymi się projektami na 
Uniwersytecie Wrocławskim, 

7/ przygotowanie, przeprowadzenie, ewaluacja uniwersyteckich testów biegłości na 
wszystkich poziomach dla osób ubiegających się o świadectwo poświadczające 
znajomość języka polskiego ogólnego i specjalistycznego na danym poziomie, 

8/ współpraca z Instytutem Filologii Polskiej w zakresie kształcenia kadry 
lektorskiej, 

9/ zapewnienie praktyk lektorskich i opieki merytorycznej słuchaczom 
Podyplomowego Kwalifikacyjnego Studium Nauczania Języka Polskiego jako 
Obcego Instytutu Filologii Polskiej, 

10/ współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej  w zakresie  promocji 
Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 
§ 3.1. Pracą Szkoły kieruje jej  Dyrektor powoływany przez Rektora, na wniosek 

Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu 



Filologii Polskiej, spośród samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Filologii 
Polskiej, mających doświadczenie  w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 

 
       2. Rektor, na wniosek Dyrektora Szkoły, powołuje wicedyrektora Szkoły.  

      3. Zakres działania Dyrektora Szkoły obejmuje całokształt spraw związanych 
z działalnością Szkoły, a w szczególności: 

1/ reprezentowanie Szkoły wobec władz Uniwersytetu, 
2/ organizowanie i nadzorowanie pracy Szkoły, 
3/ opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Szkoły, 
4/ opracowywanie rozliczeń zajęć dydaktycznych, 
5/ zatwierdzanie programów kursów. 
 

     4. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora określa Dyrektor Szkoły. 
 

     5. Prawa i obowiązki pracowników Szkoły określają szczegółowe zakresy  
czynności pracownika opracowane przez Dyrektora Szkoły. 

 
    6. Dyrektor oraz wicedyrektor Szkoły powoływani są na czas kadencji Rektora. 

 
§ 4. Działalność usługowa Szkoły prowadzona jest na zasadach pełnej odpłatności 

przez uczestników kursów, według stawek określonych przez dyrektora Szkoły 
i zatwierdzonych przez Rektora. Koszty uczestnictwa osób biorących udział w kursach na 
podstawie umów o współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim, a uniwersytetami 
zagranicznymi oraz innymi instytucjami zostaną ustalone na podstawie poszczególnych 
umów. 
 

§ 5.1. Koszty działalności Szkoły obejmujące fundusz osobowy z pochodnymi, 
fundusz bezosobowy,  koszty materiałowe oraz inne  koszty ogólne, powinny być 
zrekompensowane wpływami z działalności podstawowej oraz z dotacji celowych. 
 

        2. Na początku roku kalendarzowego Dyrektor Szkoły przedkłada preliminarz 
kosztów do zatwierdzenia Rektorowi. 
 

§ 6. Dyrektor Szkoły ma prawo samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach 
finansowych związanych z działalnością dydaktyczną, promocyjną i wydawniczą  Szkoły w 
granicach upoważnienia finansowego udzielonego przez Rektora. 
 


