
Zarządzenia Nr 68/2009 
Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z dnia 16 czerwca 2009 r. 
 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
      Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz  § 10  ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 
    
       § 1. 1. Z dniem 15 czerwca 2009 r.  na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się Ośrodek 
Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej  jako jednostkę badawczą podległą bezpośrednio 
Dziekanowi, zwaną dalej ”Ośrodkiem”. 
               2. Ośrodek Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej otrzymuje symbol organizacyjny  
„OWPCS”. 
               3. Po wprowadzeniu zmiany określonej  w ust. 1 struktura organizacyjna Wydziału 
Nauk Społecznych przedstawia się następująco: 
 
          Instytut Studiów Międzynarodowych 
          Instytut Filozofii 
          Instytut Politologii 
          Instytut Socjologii 
          Katedra Logiki i Metodologii Nauk 
          Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych 
          Ośrodek Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej. 
   
       § 2. Do zadań Ośrodka naleŜy w szczególności: 
              1/ inspirowanie, prowadzenie i koordynowanie prac badawczych w zakresie 
interdyscyplinarnej problematyki czeskiej, słowackiej oraz stosunków polsko-czesko-
słowackich ze szczególnym uwzględnieniem  aspektów  śląskoznawczych, 
              2/  popularyzacja i upowszechnianie wiedzy w zakresie problematyki śląskiej, 
czeskiej i słowackiej, zwłaszcza poprzez działalność wydawniczą,    
              3/ prowadzenie prac dokumentacyjnych i naukowo-informacyjnych oraz 
inspirowanie praktycznych zastosowań rezultatów prac badawczych, 
             4/  wykonywanie innych zadań zleconych przez władze Wydziału lub Uczelni 
dotyczących problematyki czeskiej, słowackiej, śląskiej lub pokrewnych, 
              5/   prowadzenie   Sekretariatu  Międzynarodowego   Centrum  Studiów   Śląskich 
(MCSŚ) utworzonego przez polsko-czeską Konferencję Rektorów Uniwersytetów Śląskich.   
 
        § 3.1. Ośrodkiem kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora na 
wniosek Dziekana. 
              2.  Zakres działania Kierownika Ośrodka obejmuje całokształt spraw związanych 
z działalnością Ośrodka, a w szczególności:  
               1/   organizowanie i nadzorowanie prac Ośrodka, 
               2/ opracowywanie programów i planów działania Ośrodka oraz sporządzanie 
sprawozdań z jego działalności,     
                
 



                3/   reprezentowanie Ośrodka wobec władz i jednostek organizacyjnych Uczelni 
oraz – w porozumieniu z Dziekanem i za zgodą Rektora – wobec władz i instytucji krajowych 
i zagranicznych, 
                4/   występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników 
Ośrodka,  
                5/ prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka w ramach przyznanych 
i uzyskanych środków, na podstawie upowaŜnienia udzielonego przez Rektora za zgodą 
Dziekana. 
            3. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Rektor na wniosek Kierownika   
Ośrodka uzgodniony z Dziekanem na zasadach określonych w Statucie Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
 
       § 4. 1. Działalność Ośrodka finansowana jest z:  
                 1/  budŜetu Wydziału Nauk Społecznych w części pochodzącej z resortowej dotacji 
dydaktycznej (osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi kierownika Ośrodka i pracowników 
zatrudnionych w Ośrodku),  
                 2/   narzutów kosztów pośrednich projektów realizowanych w Ośrodku, 
                 3/ środków z dotacji celowych i innych środków z budŜetu państwa oraz 
z funduszy Unii Europejskiej i samorządów terytorialnych, 
                 4/   własnych środków wypracowanych przez Ośrodek. 
              2. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka gromadzone są na 
wydzielonym subkoncie Ośrodka prowadzonym w Kwesturze. 
              3. Funkcjonowanie Sekretariatu MCSŚ finansowane jest przez podmioty partnerskie 
na zasadach określonych w Statucie MCSŚ. 
   4. Koszty i przychody Ośrodka muszą się bilansować, a ewentualna róŜnica zostanie 
pokryta ze środków będących w dyspozycji Rektora. 
 
      § 5. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Społecznych do złoŜenia informacji 
z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 20 lipca 
2009 r. 
 
      § 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się:  
                  1/ w zakresie funkcjonowania Ośrodka – Dziekanowi Wydziału Nauk 
Społecznych, 
                  2/ w zakresie funkcjonowania Sekretariatu MCSŚ – Prorektorowi do spraw Badań 
Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
  
      § 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia 15 czerwca 2009 r. 
 
 
 

                                                                            
 
 


