
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 marca 2022 r. 

w sprawie utworzenia Ośrodka Edukacji Astronomicznej w Uniwersytecie Wrocławskim z 

uwzględnieniem zmiany wprowadzonej: 

 

zarządzeniem Nr 218/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 września 2022 

r. zmieniającym zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Edukacji Astronomicznej w 

Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZARZĄDZENIE Nr 50/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 marca 2022 r. 

 

w sprawie utworzenia Ośrodka Edukacji Astronomicznej w Uniwersytecie 

Wrocławskim 

 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późniejszymi 

zmianami) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1.1. Z dniem 1 marca 2022 r. tworzy się Ośrodek Edukacji Astronomicznej 

w Uniwersytecie Wrocławskim. 

2. Ośrodek Edukacji Astronomicznej jest jednostką organizacyjną administracji 

Uniwersytetu Wrocławskiego podległą Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. 

administracyjnych, zwaną dalej „Ośrodkiem”. 

3. Ośrodek Edukacji Astronomicznej  otrzymuje symbol organizacyjny OEA. 

4. Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego 

Ośrodek jest jednostką rozliczeniową. 

5. Ośrodek znajduje się w Białkowie, gmina Wińsko, powiat wołowski, 

województwo dolnośląskie, adres: 56-160 Wińsko, Białków 9. 

6. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

Ośrodek, o których mowa w ust. 1, otrzymuje kody: 

 

Kod SJO 

Kod 

jednostki 

nadrzędnej 

Kod typu Symbol Nazwa 

9083000000 9000000000 OŚRODEK OEA 

Ośrodek Edukacji 

Astronomicznej  

 

 7. Zasady funkcjonowania Ośrodka, o którym mowa w ust. 1, określa Regulamin 

Ośrodka Edukacji Astronomicznej stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. uchylony 

§ 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Generalnemu. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 

2022 r. 

 

 

R E K T O R  

 

 
 
 
 
 
 
 



          
Załącznik Nr 1 

         do zarządzenia Nr 50/2022 
         z dnia 4 marca 2022 r. 

        
 

Regulamin  

Ośrodka Edukacji Astronomicznej 

 

 

§ 1 

1. Ośrodek Edukacji Astronomicznej jest jednostką organizacyjną administracji 

Uniwersytetu Wrocławskiego podległą Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. 

administracyjnych, zwaną dalej „Ośrodkiem”. 

2. Ośrodek Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymuje symbol 

organizacyjny OEA. 

3. Nazwa Ośrodka Edukacji Astronomicznej w języku angielskim brzmi: Astronomical 

Education Center. 

4. Ośrodek znajduje się w Białkowie, gmina Wińsko, powiat wołowski, województwo 

dolnośląskie, adres: 56-160 Wińsko, Białków 9. Pawilonem astrofizycznym 

zarządza Instytut Astronomiczny Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  

5. Ośrodek jest jednostką rozliczeniową zgodnie z zasadami gospodarki finansowej 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 2 

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:  

1) interdyscyplinarna edukacja młodzieży szkolnej w zakresie astronomii oraz 

pokrewnych nauk ścisłych i przyrodniczych; 

2) wsparcie przez Uniwersytet Wrocławski systemu edukacji młodzieży 

szkolnej regionu dolnośląskiego; 

3) poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Uniwersytetu 

Wrocławskiego; 

4) tworzenie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Wrocławskiego jako 

nowoczesnej i kreatywnej uczelni badawczej; 

5) wspieranie działań edukacyjnych i naukowych innych jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego; 

6) rozbudzanie w społeczeństwie zainteresowania nauką oraz pozytywnego 

postrzegania nauki i instytucji naukowych. 

2. Podmiotem działalności Ośrodka są w szczególności, zorganizowane grupy 

młodzieży szkolnej, społeczność uniwersytecka, mieszkańcy gminy Wińsko, 

mieszkańcy obszaru oddziaływania Ośrodka oraz turyści indywidualni.  

3. Zadania Ośrodka  realizowane są poprzez: 

1) wykłady, prelekcje, pokazy i inne formy działań edukacyjnych z dziedziny 

astronomii oraz pokrewnych nauk ścisłych i przyrodniczych; 

2) praktyczne pokazy i warsztaty obserwacyjne z zakresu astronomii; 

3) otwarte pokazy, prelekcje, wykłady i warsztaty przygotowywane na 

potrzeby mieszkańców Gminy Wińsko i regionu; 

4) udział Ośrodka w lokalnych i regionalnych imprezach i akcjach 

popularyzatorskich; 

5) organizowanie konferencji i szkoleń oraz innych zjazdów lub spotkań; 

6) działalność informacyjną i programową za pomocą środków masowego 

przekazu. 

§ 3 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka Edukacji Astronomicznej, zwany dalej 

Kierownikiem. 



2. Kierownik kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje Ośrodek w granicach 

udzielonego mu pełnomocnictwa. 

3. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 

4. Do zadań Kierownika należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 

Ośrodka; 

2) przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności 

Ośrodka; 

3) zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów Ośrodka oraz 

przygotowywanie propozycji rozwoju jego działalności; 

4) planowanie i organizacja imprez kulturalnych i oświatowych na terenie 

Ośrodka; 

5) współdziałanie z Gminą Wińsko oraz innymi organami administracji 

państwowej i samorządowej w zakresie wzrostu integracji i aktywności 

społecznej mieszkańców poprzez dostęp do oferty edukacyjno-kulturalnej;  

6) współpraca z instytucjami oraz placówkami oświatowymi i kultury (w 

szczególności ze szkołami i instytucjami zarządzania oświatą), w zakresie 

efektywnego organizowania dostępu do oferty edukacyjno-kulturalnej 

Ośrodka;  

7) dbałość o efektywny marketing i promocję Ośrodka we współpracy z 

odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni; 

8) bieżąca współpraca z Kuratorem w zakresie działalności edukacyjnej i 

dydaktycznej Ośrodka,  

9) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla Ośrodka we 

współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni; 

10) organizowanie i profesjonalne świadczenie usług w zakresie udostępniania 

obiektu jednostkom organizacyjnym Uczelni, 

11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka poprzez:  

a) planowanie potrzeb finansowych i kadrowych oraz organizację pracy 

podległych pracowników, 

b) nadzór nad prawidłowym utrzymaniem nieruchomości oraz 

współpraca z właściwymi działami technicznymi Uczelni w zakresie  

prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, 

c) nadzór nad zapewnieniem porządku i czystości na terenie 

nieruchomości,  

d) zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób oraz zapewnienie 

warunków bezpiecznego użytkowania Ośrodka,  

e) nadzór nad utrzymaniem zieleni we współpracy z odpowiednimi 

działami Uczelni,  

f) zamawianie dostaw i usług dla Ośrodka we współpracy z 

odpowiednimi działami Uczelni (składanie zapotrzebowania  do 

centralnego planu zamówień publicznych Uczelni lub do jednostek 

organizacyjnych agregujących poszczególne asortymenty, udział w 

przetargach przeprowadzanych przez Biuro Zamówień Publicznych, 

udział w procesie zakupowym związanym z bieżącym 

zaopatrywaniem w materiały, sprzęt i środki niezbędne do właściwej 

eksploatacji).   

 

§ 4 

1. Nadzór nad zawartością merytoryczną treści z dziedziny astronomii oraz 

pokrewnych nauk ścisłych i przyrodniczych prezentowanych w Ośrodku sprawuje 

Kurator, powoływany przez Rektora spośród kandydatów wskazanych przez 

Dyrektora Instytutu Astronomicznego Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

2. Do zadań Kuratora należy: 

1) zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej treści edukacyjnych i 

informacyjnych prezentowanych przez Ośrodek; 



2) nadzór nad działalnością Planetarium Ośrodka;  

3) przygotowania własnych pokazów planetaryjnych oraz pozyskiwanie 

nowych treści ze źródeł zewnętrznych; 

4) nadzór nad obsługą techniczną sprzętu projekcyjnego i pomocniczego 

Planetarium; 

5) nadzór nad poziomem wiedzy ogólnej i kierunkowej Animatorów Działań 

Edukacyjnych, prowadzenie kontroli i hospitacji działań edukacyjnych 

Animatorów, wspomaganie procesu kształcenia i samokształcenia 

Animatorów w zakresie wiedzy ogólnej i kierunkowej; 

6) nadzór nad organizacją i przeprowadzaniem testów kwalifikacyjnych dla 

kandydatów na Animatorów Działań Edukacyjnych; 

7) składanie Kierownikowi Ośrodka wniosków w sprawach osobowych 

dotyczących Animatorów Działań Edukacyjnych.  

 

§ 5 

Zasady współpracy pomiędzy Ośrodkiem a Instytutem Astronomicznym Wydziału 

Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie eksploatacji pawilonu 

astrofizycznego zarządzanego przez Instytut  Astronomiczny: 

1) osoby upoważnione przez Dyrektora Instytutu Astronomicznego mają pełne i 

nieograniczone prawo wyłączać oświetlenie terenu siedziby Ośrodka na okres 

prowadzenia obserwacji astronomicznych w pawilonie astrofizycznym oraz z 

wykorzystaniem teleskopów przenośnych, jak również mają prawo wymagać 

wprowadzenia zaciemnienia wskazanych przez siebie okien Ośrodka lub innych 

źródeł światła w okresie obserwacji w przypadku, gdy emitowane przez nie światło 

przeszkadza w prowadzeniu obserwacji astronomicznych; 

2) Ośrodek zobowiązany jest udostępniać Instytutowi Astronomicznemu łączność 

internetową poprzez swoją infrastrukturę informatyczną oraz zasilanie w energię 

elektryczną pawilonu astrofizycznego; 

3) Ośrodek zobowiązany jest zapewnić nadzór nad mieniem Uniwersytetu 

Wrocławskiego znajdującym się w pawilonie astrofizycznym poprzez zintegrowany 

system monitoringu obiektów, system wykrywania włamań oraz system 

przeciwpożarowy zainstalowane w Ośrodku. 

 

§ 6 

Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu niniejszego 

Regulaminu mogą być dokonywane tylko poprzez zarządzenie Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 2 

         do zarządzenia Nr 50/2022 
         z dnia 4 marca 2022 r. 

 
uchylony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 3 
         do zarządzenia Nr 50/2022 

         z dnia 4 marca 2022 r. 
 uchylony 


