
ZARZĄDZENIE  Nr 29/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  22 marca 2005 r. 
 

w sprawie zmian organizacyjnych w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

  
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o mu-
zeach ( Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z później-
szymi zmianami ) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1.1. Z dniem 1 kwietnia 2005 r. tworzy się w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego 
Oddział o nazwie „Dom Archeologów”, wspólnie z Instytutem Archeologii Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, z  siedzibą przy ul. Koszaro-
wej 3 we Wrocławiu. 
       2. Oddział „Dom Archeologów” jest jednostką dydaktyczną powołaną do prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych z zakresu muzealnictwa z wykorzystaniem zbiorów archeolo-
gicznych Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. 
       3. Pracownikami Oddziału „Dom Archeologów” są pracownicy etatowi Instytutu 
Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
       4. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Oddziału „Dom Archeologów” 
powierza się Dyrektorowi Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, a zwierzchnictwo  służbo-
we nad pracownikami Oddziału powierza się Dyrektorowi Instytutu Archeologii Wydziału 
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 
 § 2. Celem utworzenia Oddziału „Dom Archeologów” jest: 
  1/ porządkowanie, inwentaryzacja  i  konserwacja zbiorów zabytków archeolo- 

    gicznych  pochodzących  z  badań  wykopaliskowych  prowadzonych  przez 
    Uniwersytet Wrocławski, 
2/ udostępnianie skatalogowanych zbiorów do celów dydaktycznych przygoto- 
    wujących studentów do pracy w zawodzie archeologa. 

 
 § 3. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, struktura organizacyjna Muzeum 
Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia się następująco: 
 
 Oddział „Aula Leopoldyńska” 
 Oddział „Dom Archeologów” 
 Oddział „Oratorium Marianum” 
 Samodzielne stanowisko do spraw sztuki, rzemiosła artystycznego i kultury  
  materialnej 
 Samodzielne stanowisko do spraw instrumentów naukowych 
 Samodzielne stanowisko do spraw fotografii. 
 
 § 4.Zobowiązuje się Dyrektora Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego do przeprowa-
dzenia zmian organizacyjnych wynikających z niniejszego zarządzenia i przedłożenia infor-
macji z ich wykonania do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 29 kwietnia 2005 r. 
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 § 5. Zobowiązuje się Dyrektora  Instytutu Archeologii Wydziału Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych do opracowania zakresu obowiązków pracowników Oddziału „Dom Ar-
cheologów” i przekazania ich do Działu Kadr w terminie do dnia 29 kwietnia 2005 r. 
 
 § 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 
 § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

 
         
 


