
ZARZĄDZENIE Nr 217/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 września 2022 r. 
 

w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Badań. Ex-centrum Olgi 
Tokarczuk na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Zasady funkcjonowania Akademickiego Centrum Badań. Ex-centrum Olgi 

Tokarczuk określa Regulamin Akademickiego Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk, 
stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

badań naukowych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 217/2022 
z dnia 29 września 2022 r. 

 
 
 

REGULAMIN 
 

AKADEMICKIEGO CENTRUM BADAŃ. EX-CENTRUM OLGI TOKARCZUK 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Akademickie Centrum Badań. Ex-centrum Olgi Tokarczuk (dalej „Centrum”) działa 

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 
2. Centrum jest jednostką dydaktyczno-badawczą w strukturze Wydziału 

Filologicznego.  
3. Centrum jest jednostką działającą na podstawie umowy o stałej współpracy z 

Fundacją Olgi Tokarczuk, której przedstawiciele zasiadają w Radzie Programowej 
Centrum. 

4. Centrum tworzy, przekształca i likwiduje Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego na 
wniosek Dziekana Wydziału Filologicznego zaopiniowany przez Radę Wydziału. 

5. Centrum używa nazwy polskiej „Akademickie Centrum Badań. Ex-Centrum Olgi 
Tokarczuk” lub nazwy angielskiej „Academic Research Center. Olga Tokarczuk’s Ex-
center”. 
 

§ 2 
Cele i zadania 

 
Do podstawowych celów i zadań realizowanych przez Centrum należą: 

1) wspieranie indywidualnych i zespołowych badań nad tematyką obecną w 
twórczości Olgi Tokarczuk, w tym zwłaszcza projektów dotyczących równości 
społecznej i egalitaryzmu płci; projektów obejmujących prawa zwierząt; 
projektów uwzględniających społeczno-kulturową sprawczość literatury oraz 
nawiązujących do eksperymentalnej idei „ex-centrum”, opartej na poszukiwaniu 
nowych pojęć i kategorii pozwalających nie tylko na lepsze zrozumienie 
zmieniającego się dynamicznie świata, ale też na próby wskazywania, w jaką 
stronę zmiany te mogą zachodzić; 

2) badania nad twórczością Olgi Tokarczuk, jej recepcją oraz przekładem i 
upowszechnianie pozyskanej w toku tych analiz wiedzy;  

3) organizacja wydarzeń naukowych i kulturalnych, organizacja konferencji i 
kongresów naukowych; 

4) tworzenie platform łączących badaczy, twórców, tłumaczy i animatorów kultury; 
5) kształcenie indywidualne w formule mistrz - uczeń, z wykorzystaniem 

programów tutoringu; 
6) budowanie cykli kursów i wykładów mistrzowskich; 
7) pozyskiwanie i realizacja grantów naukowo-badawczych oraz funduszy 

przeznaczonych na działalność kulturalną. 
 

§ 3 
Kierownik, członkowie i współpracownicy 

 
1. Centrum kieruje Kierownik Centrum (dalej „Kierownik”). Kierownika powołuje i 

odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału Filologicznego, zaopiniowany przez 
Radę Wydziału. Kierownikiem może zostać pracownik naukowo-dydaktyczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, wybrany w drodze wewnętrznego konkursu, którego 
kryteria są określone w odrębnym regulaminie. Kierownik może sprawować swoją 
funkcję przez dwie następujące po sobie czteroletnie kadencje. Pierwsza kadencja 



Kierownika Centrum rozpoczyna się w momencie powołania przez Rektora i trwa do 
zakończenia kadencji Rektora UWr. 

2. Rektor może powołać Zastępcę Kierownika spośród członków Centrum. 
3. Kierownik reprezentuje Centrum na zewnątrz. 
4. Kierownik w porozumieniu z członkami wyznacza strategię i plany rozwoju Centrum 

oraz organizuje pracę członków Centrum, a także sporządza coroczne sprawozdanie 
z działalności Centrum, w tym sprawozdanie z realizacji wydatkowania przyznanych 
i pozyskanych środków finansowych, które przedstawia Radzie Programowej 
Centrum. 

5. Kierownik podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Centrum, 
niezbędne do prawidłowego działania tej jednostki, które nie są zastrzeżone dla 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego lub Dziekana Wydziału Filologicznego.  

6. Członkami Centrum mogą zostać pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego i 
doktoranci  Wydziału Filologicznego oraz pracownicy i doktoranci innych jednostek 
Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy złożą deklarację przystąpienia do Centrum. O 
ich przyjęciu do Centrum decyduje Kierownik, po zasięgnięciu opinii Rady 
Programowej. 

7. Z Centrum mogą współpracować pracownicy i doktoranci w szczególności Wydziału 
Filologicznego oraz pozostałych wydziałów i jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego, 
innych ośrodków naukowych i uczelni, a także twórcy, animatorzy i mecenasi 
kultury oraz nauczyciele.  

 
§ 4 

Rada Programowa 
 

1. Nadzór i opiekę nad działalnością Centrum sprawuje Rada Programowa (dalej 
„Rada”). Rada jest organem kolegialnym Centrum złożonym z co najmniej 5 osób. 
Rada wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków.  

2. Dziekan Wydziału Filologicznego jest stałym członkiem Rady i pełni funkcję jej 
Przewodniczącego do czasu wyboru Przewodniczącego przez Radę. 

3. Pozostałych członków Rady powołuje na czteroletnią kadencję Dziekan Wydziału 
Filologicznego spośród pracowników UWr oraz osób wskazanych przez Fundację Olgi 
Tokarczuk.  

4. Do kompetencji Rady należy: 
1) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Kierownika Centrum;  
2) opracowanie  propozycji strategii i planów rozwojowych Centrum;  
3) wspieranie i promowanie jego działalności; 
4) inicjowania i opiniowanie zmian dotyczących struktury organizacyjnej 

Centrum; 
5) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących działalności Centrum. 

5. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Zwołuje je, z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem, Przewodniczący, za pośrednictwem 
elektronicznych środków komunikacji (poczty mailowej). 

6. Rada Programowa Centrum obraduje na posiedzeniach w obecności co najmniej 
połowy swojego składu. Posiedzenia Rady mogą się także odbywać w trybie 
zdalnym lub hybrydowym, o ile będzie uzasadniona konieczność. 

7. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  
8. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. 
9. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się protokół.  

 
 

§ 5 
Finansowanie 

1. Działalność Centrum jest finansowana ze środków budżetowych przyznawanych 
Wydziałowi Filologicznemu w ramach środków otrzymywanych przez Uniwersytet 
Wrocławski. 



2. Na swoją działalność Centrum może przeznaczać środki pozabudżetowe oraz 
pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. 

3. Na swoją działalność Centrum może ponosić koszty nie wyższe niż przyznane środki 
budżetowe, pozabudżetowe oraz ze źródeł zewnętrznych. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie zarządzeń Rektora na wniosek Dziekana Wydziału Filologicznego, 
zaopiniowany przez Radę Wydziału.  

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Rektora 
Uniwersytetu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


