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ZARZĄDZENIE Nr 24/2008 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 1 kwietnia 2008 r. 

 
w sprawie utworzenia Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

 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) oraz uchwały Nr 138/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia 
Instytutu Konfucjusza, w związku z § 16 ust. 1-2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego  
zarządza się, co następuje: 
 
 § 1.1. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. tworzy się międzyuczelnianą jednostkę 
organizacyjną o nazwie Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim, zwaną 
dalej „Instytutem”.   

  2. Instytut jest jednostką utworzoną wspólnie z Uniwersytetem Xiamen              
w Chinach funkcjonującą w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego, jako centrum 
dydaktyczno-badawcze. 

  4. Instytut jest jednostką podległą Prorektorowi do spraw Badań Naukowych       
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego. 

  5. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Instytut otrzymuje symbol 
organizacyjny „IK”.  
 
 § 2. Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut współtworzą: Wydział 
Filologiczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Prawa, Administracji 
i Ekonomii oraz Wydział Nauk Społecznych, których przedstawiciele zasiadają w Radzie 
Instytutu. 
 
 § 3. Instytut Konfucjusza działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, 
stanowiącego Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 4. Instytut jest uczelnianą jednostką rozliczeniową, prowadzącą gospodarkę 
finansową na podstawie planowanych kosztów i przychodów według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia       
13 maja 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§  5. Celem utworzenia Instytutu jest propagowanie języka i kultury chińskiej poprzez 

naukę języka chińskiego (głównie dialektu mandaryńskiego) oraz m.in. oferowanie lekcji 
kaligrafii i prezentowanie wykładów z kultury chińskiej. 
 
 § 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
 § 7.1. W zarządzeniu Nr 17/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia            
5 marca 2008 r. określającym sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz 
ustalające zakresy działania Prorektorów wprowadza się następującą zmianę: 
w § 3 ust. 2 dodaje się punkt 8/ w brzmieniu: 

„8/  Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim.” 
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     2. W zarządzeniu Nr 25/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia        
13 maja 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego 
wprowadza się następującą zmianę: 
w Rozdziale II Ogólne zasady decentralizacji w § 10 ust. 1 w pkt 5/ dodaje się lit. d)  
w brzmieniu: 

„d) Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim.” 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 24/2008         
z dnia 1 kwietnia 2008 r.   

 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

§ 1 
 

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim, zwany dalej „Instytutem”, z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 49, jest jednostką międzyuczelnianą, utworzoną wspólnie   
z Uniwersytetem Xiamen w Chinach, funkcjonującą w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego 
jako centrum dydaktyczno-badawcze, podległa Prorektorowi do Spraw Badań Naukowych     
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 2 
 

1. Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego jednostkę współtworzą: Wydział Filologiczny, 
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
oraz Wydział Nauk Społecznych, których przedstawiciele zasiadają w Radzie Instytutu. 
2. Współtworzenie polega na sprawowaniu patronatu nad Instytutem poprzez desygnowanie 
po jednym przedstawicielu z każdego wydziału do Rady Instytutu i nie pociąga za sobą 
żadnych zobowiązań finansowych ze strony wydziałów wobec Instytutu. 
 

§ 3 
 

Celem utworzenia Instytutu jest propagowanie języka i kultury chińskiej poprzez naukę 
języka chińskiego (głównie dialektu mandaryńskiego) oraz m.in. oferowanie lekcji kaligrafii  
i prezentowanie wykładów z kultury chińskiej. 
 

§ 4 
 

1. Struktura organizacyjna Instytutu przedstawia się następująco: 
1/ Dyrektor Instytutu, 
2/ Dyrektor ze strony chińskiej, 
3/ Rada Instytutu, 
4/ Sekretarz Instytutu. 

2. Rada Instytutu, na wniosek Dyrektorów Instytutu może powoływać wicedyrektorów. 
 

§ 5 
  
1. Instytutem kieruje Dyrektor Instytutu. 
2. Dyrektora Instytutu, na wniosek Rady Instytutu, powołuje Rektor Uniwersytetu 

Wrocławskiego na 4-letnią kadencję spośród pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadających stopień naukowy. 

3. Do kompetencji Dyrektora Instytutu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych 
organów Instytutu, a w szczególności: 
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1/ organizowanie działalności Instytutu, 
2/ reprezentowanie Instytutu  na zewnątrz oraz wobec władz obu uczelni, 
3/ składanie oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w granicach 

określonych upoważnieniem Rektora, 
4/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym gospodarowaniem i właściwym  

zabezpieczeniem mienia Instytutu oraz kierowanie jego gospodarką finansową           
w ramach przydzielonych środków, a w szczególności:  
− planowanie kosztów i przychodów Instytutu na dany rok, 
− sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania planowanych kosztów i przy-

chodów Instytutu; 
5/ powoływanie Sekretarza Instytutu oraz podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych    

i personalnych dotyczących pracowników Instytutu, z wyjątkiem pracowników 
delegowanych przez stronę chińską, 

6/ organizowanie współpracy z administracją Uniwersytetu Wrocławskiego oraz polską 
administracją publiczną. 

 
§ 6 

 
1. Dyrektora ze strony chińskiej, na wniosek Rady Instytutu, powołują władze Uniwersytetu 

w Xiamen w Chinach. 
2. Do kompetencji Dyrektora ze strony chińskiej należy: 

1/ nadzór merytoryczny nad nauczaniem języka chińskiego oraz wszelkimi zajęciami 
dydaktycznymi prowadzonymi w ramach Instytutu,  

2/ organizowanie pracy Zespołu Lektorów delegowanych przez stronę chińską, 
3/ współpraca z Dyrektorem Instytutu w sprawach organizacyjno-administracyjnych 

dotyczących prowadzenia kursów, lekcji, wykładów itp., 
4/ podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych i personalnych dotyczących 

pracowników delegowanych przez stronę chińską, 
5/ organizowanie współpracy z administracją Uniwersytetu Xiamen w Chinach oraz 

chińską administracją państwową. 
 

§ 7 
 

1. W skład Rady Instytutu wchodzi dziewięciu członków, w tym:  
1/ pięciu przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego: 

− Prorektor odpowiedzialny w Uczelni za współpracę z zagranicą,  
− Dziekan Wydziału Filologicznego,  
− Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych,  
− Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii,  
− Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2/ czterech przedstawicieli delegowanych przez Uniwersytet Xiamen w Chinach. 
2. Rada Instytutu wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępców. 
3. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, natomiast zastępcy 

przewodniczącego zastępują go podczas jego nieobecności. 
4. Rada Instytutu zbiera się co najmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym w siedzibie 

Instytutu. 
5. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady 

Instytutu z miesięcznym wyprzedzeniem.  
6. Do zadań Rady Instytutu należy: 

1/ zatwierdzanie planowanych kosztów i przychodów na dany rok, 
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2/ przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planowanych kosztów i przychodów, 
3/ wyłanianie kandydatów na Dyrektora Instytutu i Dyrektora ze strony chińskiej. 

 
§ 8 

 
1. Sekretarz Instytutu podlega Dyrektorowi Instytutu. 
2. Do zadań Sekretarza Instytutu należy: 

1/ obsługa kancelaryjna i administracyjna Dyrektora Instytutu, Dyrektora ze strony 
chińskiej oraz Rady Instytutu, 

2/ prowadzenie dokumentacji działalności Instytutu, 
3/ sporządzanie sprawozdań finansowych i zestawień statystycznych, 
4/ prowadzenie Biblioteki Instytutu, 
5/ inne prace zlecone przez Dyrektora Instytutu. 

 
§ 9 

 
1. Instytut jest uczelnianą jednostką rozliczeniową, prowadzącą gospodarkę finansową na 

podstawie planowanych kosztów i przychodów według wzoru stanowiącego Załącznik  
Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja      
2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Ze strony chińskiej Instytut otrzymuje środki pochodzące, w szczególności z: 
1/ dotacji Han Banu (Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji 

Języka Chińskiego), 
2/ dotacji celowych Uniwersytetu w Xiamen. 

3. Ze strony polskiej Instytut otrzymuje środki pochodzące, w szczególności z: 
1/ Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przyznawane przez Radę Nauki na badania 

statutowe i własne oraz projekty badawcze,  
2/ środków Uniwersytetu Wrocławskiego,  
3/ środków otrzymanych od organów polskiej administracji publicznej,  
4/ opłat za prowadzone kursy językowe i inne zajęcia,  
5/ opłat za szkolenia i konsultacje dla podmiotów gospodarczych. 

4. Do czasu powołania Rady, Instytut działa na podstawie prowizorium w zakresie kosztów  
i przychodów, które sporządza osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Instytutu, a zatwier-
dza Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. 

5. Środki składające się na plan przychodów Instytutu, ze strony chińskiej i ze strony 
polskiej kształtować się będą w proporcji 1:1. 

6. Wykorzystywanie środków ze strony chińskiej musi uwzględniać „Metody Zarządzania 
Finansami Chińskiej Strony Instytutów Konfucjusza” wydane przez Zarząd Główny 
Instytutu Konfucjusza. 

7. Środki pochodzące ze strony polskiej wykorzystywane będą zgodnie z zarządzeniem 
Rektora w sprawie gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

8. Ewentualne zyski osiągnięte przez Instytut przeznaczane są w całości na działalność 
statutową Instytutu, a w szczególności na rozwój Instytutu, podniesienie poziomu 
nauczania i badań naukowych oraz utrzymanie regularności operacji Instytutu. 

9. W przypadku wystąpienia straty z działalności Instytutu, Rada Instytutu wnosi o jej 
pokrycie do władz Han Banu. 

10. Nie pokrycie starty Instytutu Konfucjusza przez Han Ban zobowiązuje Radę Instytutu do 
złożenia wniosku o jego likwidację. 
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11.  W przypadku likwidacji Instytutu, podział jego mienia oraz kosztów związanych z likwi-
dacją zostanie ustalony umową – odpowiednio do wniesionego wkładu – przez stronę 
polską i stronę chińską. 

 
§ 10 

 
Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w drodze odrębnych 
zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 


