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ZARZĄDZENIE  Nr  70 /2005 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

          z  dnia   18 lipca 2005 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 36/98 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie działania w Uniwersytecie 

Wrocławskim Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych 
 
 

 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) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 36/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 
1998 r. w sprawie działania w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Badań Śląskoznawczych 
i Bohemistycznych wprowadza się następujące zmiany: 
 
 1/ § 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 „§ 1.1. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, zwane dalej 
„CENTRUM” jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego 
podległą Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
 
         2. CENTRUM działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego 
Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia”, 
 
 2/  § 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „§ 2.1. Do zadań CENTRUM należy inspirowanie, koordynowanie i organizowanie 
badań oraz inspirowanie i organizowanie kształcenia – przy współudziale lub na zlecenie wy-
działów – w zakresie śląskoznawstwa, bohemistyki oraz problematyki stosunków polsko-
czesko-słowackich. 
 Ponadto CENTRUM organizuje i prowadzi działalność dokumentacyjną i informacyj-
ną oraz wydaje publikacje w zakresie śląskoznawstwa i bohemistyki. 
 
       2. Przy realizacji swoich zadań CENTRUM współpracuje z jednostkami organiza-
cyjnymi Uniwersytetu oraz polskimi i zagranicznymi placówkami śląskoznawczymi, bohemi-
stycznymi i słowacystycznymi. 
 
      3. Przy Centrum działa Sekretariat Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich 
kierowany przez Sekretarza Naukowego, zgodnie ze Statutem Międzynarodowego Centrum 
Studiów Śląskich nadanym przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Śląskich, stanowią-
cym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia”, 
 
 3/ w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 2. Radę Naukową powołuje Rektor na okres kadencji władz, spośród samodzielnych 
pracowników naukowych reprezentujących wydziały: Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 
Filologiczny, Nauk Społecznych, Nauk Przyrodniczych oraz Prawa, Administracji i Ekono-
mii. W skład Rady mogą być powołani krajowi i zagraniczni specjaliści spoza Uniwersytetu 
Wrocławskiego w ilości nie większej niż 1/3 składu Rady”, 
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 4/ Załącznik do zarządzenia Nr 36/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 
czerwca 1998 r. w sprawie działania w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Badań Śląsko-
znawczych i Bohemistycznych otrzymuje numerację „1”, 
 
 5/ wprowadza się Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/98 w brzmieniu Załącznika do 
niniejszego zarządzenia, 
 
 6/ § 5 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą”.  
 
 § 2. W Regulaminie Organizacyjnym Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemi-
stycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 36/98 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie działania w Uni-
wersytecie Wrocławskim Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
 1/ § 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ § 1.1. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, zwane dalej „Centrum” 
jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego, z siedzibą przy 
ul. Kuźniczej 49/55, podległą bezpośrednio Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy 
z Zagranicą.  
Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu, Centrum posługuje się symbo-
lem organizacyjnym „CBŚiB”. 
 
          2. Do zadań Centrum należy w szczególności: 
   -  inspirowanie, koordynowanie, organizowanie i prowadzenie  badań w zakre- 
      sie  interdyscyplinarnej  problematyki  śląskiej, czeskiej  oraz   problematyki  
      stosunków polsko-czesko-słowackich, 
   -  inspirowanie, organizowanie i prowadzenie przy współudziale lub na  zlece- 
      nie wydziałów, kształcenia w zakresie  wiedzy o Śląsku, Czechach, Słowacji 
      oraz stosunkach polsko-czesko-słowackich, 
   -  organizowanie i prowadzenie działalności dokumentacyjnej oraz prac  nauk- 
      owo-informacyjnych, 
   -  inspirowanie zastosowań wyników badań, 
   -  popularyzacja  i  upowszechnianie wiedzy  w  zakresie problematyki śląskiej 
      i czeskiej, zwłaszcza poprzez działalność wydawniczą. 
 
         3. Przy realizacji swoich zadań Centrum współpracuje z jednostkami organiza-
cyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz polskimi i zagranicznymi placówkami śląsko-
znawczymi, bohemistycznymi i słowacystycznymi. Ponadto, w niezbędnym zakresie współ-
pracuje z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz placówkami 
oświatowymi i kulturalnymi. 
 
                  4. Przy Centrum działa Sekretariat Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich 
kierowany przez Sekretarza Naukowego, zgodnie ze Statutem nadanym przez Konferencję 
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Rektorów Uniwersytetów Śląskich w dniu 4 lipca 2005 r., stanowiącym Załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia”, 
 
 2/ w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
 „ 4. W skład Rady Naukowej wchodzą: 
        -  do  dwóch  przedstawicieli  Wydziałów:   Filologicznego,  Nauk  Historycznych 
            i Pedagogicznych, Nauk Przyrodniczych, Prawa, Administracji i Ekonomii oraz 
            Nauk Społecznych, 
        -  specjaliści krajowi i zagraniczni spoza Uniwersytetu  w  ilości  nie  większej niż 
            1/3 składu Rady”.  
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 70/2005 
z dnia  18 lipca 2005 r. 

 

STATUT 

MI ĘDZYNARODOWEGO  CENTRUM  STUDIÓW  ŚLĄSKICH  

 

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich jako międzynarodowe forum współ-

pracy Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Ostrawskiego, Uniwersytetu Śląskiego  w Ka-

towicach, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Eko-

nomicznej w Katowicach 

nawiązując do swej deklaracji założycielskiej,  

wcielając w życie ideę Europejskiego Obszaru Badawczego i założenia Karty Boloń-

skiej, 

oraz pragnąc przyczynić się do realizacji ustaleń, zadań i propozycji zawartych           

w umowie między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Repu-

bliki Federacyjnej o współpracy kulturalnej i naukowej z dnia 16 IX 1991 r., w polsko-

czeskiej międzyrządowej umowie o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z 2000 r.,  

w polsko-czeskiej międzyrządowej umowie o współpracy transgranicznej, w Rządowym Stu-

dium Koordynacyjnym Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego, w porozumieniach            i 

inicjatywach polskich i czeskich samorządów terytorialnych, w Statucie Stałej Wspólnej Pol-

sko-Czeskiej Komisji Nauk Humanistycznych,  

realizując ustalenia umów i porozumień o współpracy między uczelniami reprezento-

wanymi w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich, 

ustanowiła Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich, którego działalność reguluje 

niniejszy Statut. 

 

 

Art. 1 

 

Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich (zwane dalej „MCSŚ”) jest międzynaro-

dową siecią naukową ustanowioną przez podmioty reprezentowane w Konferencji Rektorów 

Uniwersytetów Śląskich (zwanej dalej KRUŚ) uchwałą KRUŚ z dnia 9 VI 2005 r. Kolejne 

podmioty przyjęte do KRUŚ stają się uczestnikami sieci. Do sieci mogą przystąpić także 
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podmioty nie będące uczestnikami KRUŚ na zaproszenie KRUŚ lub na swój wniosek zaak-

ceptowany przez KRUŚ. 

 

Art. 2 

 

MCSŚ ma siedzibę na Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

 

Art. 3 

 

1. Celem MCSŚ jest inicjowanie, koordynowanie lub prowadzenie w sposób cią-

gły wspólnych interdyscyplinarnych badań śląskoznawczych, przedsięwzięć 

edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych, uprawianych w podmiotach 

uczestniczących w KRUŚ oraz instytucjach partnerskich, w szczególności do-

tyczących problematyki ogólnośląskiej i transgranicznej. 

2. MCSŚ podejmuje zadania w zakresie gromadzenia, przetwarzania i upo-

wszechniania informacji naukowej, a także z zakresu doradztwa w pozyskiwa-

niu środków finansowych Unii Europejskiej i innych na realizację własnych 

projektów podmiotów uczestniczących w KRUŚ lub innych instytucji. 

3. Badania prowadzone przez MCSŚ służą rozwojowi specjalności naukowych 

uczestników sieci. Organy MCSŚ określają - w porozumieniu z KRUŚ - obsza-

ry szczególnych zainteresowań badawczych poszczególnych uczestników sieci. 

 

 

Art. 4 

 

Strukturę organizacyjną MCSŚ tworzą: 

1) Rada Naukowo-Programowa, 

2) Sekretariat kierowany przez Sekretarza Naukowego, 

3) Zespoły lub indywidualni realizatorzy zadań, 

4) Inne organy (jednostki) tworzone przez KRUŚ na wniosek Rady Naukowo-

Programowej zależnie od potrzeb i możliwości finansowania. 
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Art. 5 

 

1. Rada Naukowo-Programowa sprawuje merytoryczną koordynację i nadzór nad re-

alizacją statutowych zadań MCSŚ, a w szczególności: 

1) kształtuje w porozumieniu z KRUŚ długofalowy program MCSŚ oraz określa sposoby 

realizacji celów i zadań, a także formy działalności, 

2) uchwala roczne plany zadań MCSŚ i przedstawia KRUŚ sprawozdania z ich realizacji, 

3) powołuje zespoły i ich kierowników oraz indywidualnych realizatorów zadań, 

4) na wniosek Sekretarza Naukowego przyjmuje roczne preliminarze finansowe MCSŚ z 

zastrzeżeniem art. 7 pkt 2 oraz sprawozdania z ich wykonania. 

2. Rada składa się z 6 członków powoływanych jako pełnomocni przedstawiciele sta-

tutowych reprezentantów podmiotów uczestniczących w KRUŚ. Liczebność Rady 

może być odpowiednio powiększona po przystąpieniu do sieci kolejnych podmio-

tów. 

3. Kadencja Rady trwa 4 lata. Pierwsza kadencja rozpoczyna się 1 stycznia 2006 r. 

Na okres do 31 grudnia 2005 r. powołuje się Radę Tymczasową. 

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. 

5. Rada zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku. 

6. Na posiedzenie Rady mogą być zapraszani przedstawiciele samorządów teryto-

rialnych i eksperci. 

 

 

Art. 6 

 

1. Sekretariat prowadzi bieżącą koordynację prac MCSŚ, sporządza niezbędną do-

kumentację i wykonuje rozliczenia finansowe. Wykonuje zadania w zakresie in-

formacji naukowej na zasadach określonych przez Radę. 

2. Sekretariat usytuowany jest na Uniwersytecie Wrocławskim w Centrum Badań 

Śląskoznawczych i Bohemistycznych. 

3. Sekretariat posiada ekspozyturę na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. 

4. W pozostałych podmiotach uczestniczących w sieci mogą być powoływani koor-

dynatorzy organizacyjni współpracujący z Sekretariatem i jego ekspozyturą oraz 

wspomagający odpowiedniego członka Rady. 
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5. Sekretarza Naukowego powołuje Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego po zasię-

gnięciu opinii KRUŚ. 

 

 

Art. 7 

 

1. Zespoły lub indywidualni specjaliści realizują projekty badawcze, konsultingowo-

eksperckie, artystyczne i inne w zależności od potrzeb. 

2. Zespoły i ich kierowników oraz indywidualnych realizatorów zadań powołuje Ra-

da lub - w zakresie upoważnienia Rady - jej Przewodniczący zgodnie z progra-

mem działania MCSŚ i ustaleniami planów rocznych, określając jednocześnie pla-

ny finansowe, sposób organizacji prac i formę rozliczenia efektów. 

 

 

Art. 8 

 

1. Działalność MCSŚ finansowana jest: 

1) Z własnych środków podmiotów uczestniczących w sieci. Ze środków tych          

w szczególności finansowane będą koszty stałe funkcjonowania Rady, Sekreta-

riatu, jego ekspozytury i koordynatorów organizacyjnych w zakresie ustalo-

nym przez każdego Rektora. 

2) Ze środków zewnętrznych. 

2. Gospodarka finansowa MCSŚ prowadzona jest zgodnie z odpowiednimi przepisami 

obowiązującymi w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej 

3. Gromadzenie środków finansowych MCSŚ oraz ich rozliczanie odbywa się za pośred-

nictwem subkonta utworzonego na Uniwersytecie Wrocławskim.                     W uza-

sadnionych przypadkach mogą być ustalone przez Radę inne metody gromadzenia i 

rozliczania środków przeznaczonych na finansowanie prac MCSŚ. 

 

 

Art. 9 

 

Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej na podstawie 

uchwały KRUŚ podejmowanej na zasadzie konsensusu. 
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Art. 10 

 

1. Przekształcenia lub likwidacja MCSŚ mogą być dokonywane na podstawie 

uchwały KRUŚ podejmowanej na zasadzie konsensusu. 

2. Podmioty, o których mowa w art. 1, mogą wystąpić z MCSŚ po rocznym wy-

powiedzeniu oraz rozliczeniu zobowiązań finansowych. 

 

 

Art. 11 

 

1. Statut niniejszy sporządzony został w języku czeskim i polskim, przy czym 

obie wersje mają jednakową moc prawną. 

2. Statut przyjęty został uchwałą KRUŚ z dnia 4 VII 2005 r. i wchodzi w życie 

po podpisaniu przez wszystkich Rektorów. 


