
ZARZĄDZENIE Nr 63/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  3 września 2008 r. 
 
 

w sprawie powołania Zespołu Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego 
 
 
 

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 sie, co następuje:  
 

§ 1. Z dniem 1 września 2008 r. powołuje się przy Bibliotece Uniwersyteckiej Zespół 
Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego w składzie: 

 
Kierownik:      Mgr Adam Żurek - Kierownik Śląskiego Archiwum Ikonograficznego 
 
Członkowie:    Mgr Joanna Tokarz - młodszy bibliotekarz w Śląskim Archiwum 

              Ikonograficznym 
Mgr Katarzyna Grodecka -  młodszy bibliotekarz w Śląskim Archiwum  
   Ikonograficznym 
Mgr Jerzy Katarzyński - Kierownik Pracowni Reprografii i Digitalizacji 
Tomasz Kalota - Kierownik Sekcji Digitalizacji i Mediów Cyfrowych  
         Pracowni Reprografii i Digitalizacji 

 
§ 2. Kierownik  Zespołu może  zaprosić do współpracy osoby trzecie, których wiedza i 

doświadczenie będą niezbędne do rzetelnej  i terminowej realizacji zadań zespołu. Zgodę na 
zaproszenie do współpracy  wyraża Dyrektor Biblioteki. 

 
§ 3. Zespół działa zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 
 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 63/2008 
z dnia 3 września 2008 r. 

 
 
 

REGULAMIN 
Zespołu Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego 

 

§ 1 

Do podstawowych zadań Zespołu należy koordynacja działań podejmowanych przez Bibliotekę 
Uniwersytecką w zakresie naukowej dokumentacji dziedzictwa kulturowego, a w szczególności: 

1. analiza dotychczas prowadzonych działań w tym zakresie,  
2. opracowywanie propozycji nowych przedsięwzięć w tym zakresie (dotyczących nie 

tylko Zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej), 
3. realizacja projektów obejmujących naukową dokumentację dziedzictwa kulturowego, 

finansowanych ze środków własnych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz w ramach 
projektów zewnętrznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

§ 2 

1. Zespół opracuje analizę dotyczącą możliwości intensyfikacji działań Biblioteki w zakresie 
naukowej dokumentacji dziedzictwa kulturowego, w terminie do dnia 1 listopada 2008 r. i 
przedstawi ją do zaopiniowania Radzie Bibliotecznej i Dyrektorowi Biblioteki. 

2. Osobą odpowiedzialną za terminowe opracowanie analizy jest kierownik Zespołu. 

3. Dyrektor Biblioteki w terminie do dnia 15 grudnia 2008 r. przedstawi analizę, wraz z 
opiniami, Rektorowi. 

§ 3 

1. Opracowanie przez Zespół propozycji nowych przedsięwzięć w zakresie naukowej 
dokumentacji dziedzictwa kulturowego powinno zawierać: 

1) przedstawienie tematyki proponowanych prac wraz z uzasadnieniem, 
2) studium wykonalności określające szczegółowo sposób realizacji przedsięwzięcia. 

 
2. Przy opracowywaniu propozycji należy uwzględnić  założenia zawarte w: Strategii Rozwoju 
Kraju, Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia, politykach/strategiach sektorowych 
oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. 
 
 



§ 4 
 
Przy planowaniu i realizacji projektów obejmujących naukową dokumentację dziedzictwa 
kulturowego stosuje się następujące procedury: 

1. Dla współfinansowanych ze środków zagranicznych (w tym Unii Europejskiej) - 
procedurę określoną w Zarządzeniu Nr 3/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przygotowania i realizacji 
projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego.  

2. W przypadku pozostałych projektów odrębne procedury opracowane przez Zespół, 
zaopiniowane przez Dyrektora Biblioteki i zatwierdzone przez Rektora. 

 
 

§ 5  

1. Kierownik Zespołu rozdziela zadania pomiędzy członków Zespołu i koordynuje działania 
zespołu. 

§ 6 

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminach wskazanych przez Kierownika lub na 
wniosek dwóch członków Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Zespół podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.  
3. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy jego składu. 
4. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Kierownika Zespołu. 
5. W razie niejednomyślnego wyniku głosowania w protokole powinno się znaleźć 

uzasadnienie zdań odrębnych.  
 

   § 7 

Kierownik  Zespołu składa roczne sprawozdanie z działalności Zespołu dyrektorowi Biblioteki, 
w terminie do 31 stycznia następnego roku, po roku sprawozdawczym. 

 


