
 

ZARZĄDZENIE Nr 256/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 listopada 2022 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 26/2002 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie 

Wrocławskim Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich  
im. Willy Brandta 

 
 

 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.) oraz porozumienia z dnia  
22 marca 2002 r. zawartego pomiędzy Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), 
a Uniwersytetem Wrocławskim, przedłużonego na okres kolejnych lat (do 31.12.2023) oraz 
uchwały Nr 139/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2022 r.  
w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, 
w związku z § 12 ust. 3 pkt 9 lit. p oraz § 142 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. zarządza się, co następuje:  
 

§ 1.1. Z dniem 1 marca 2022 r. w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. 
Willy Brandta tworzy się: 

1/ Katedrę im. Jeana Monneta, która otrzymuje symbol organizacyjny KJM, 
2/ Katedrę im. Konrada Adenauera, która otrzymuje symbol organizacyjny 

KKA, 
3/ Pracownię Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną Niemieckiego 

Obszaru Językowego, która otrzymuje symbol organizacyjny PBFKANOJ, 
4/ Pracownię Badań nad Historią Niemieckiego i Europejskiego Sportu, 

która otrzymuje symbol organizacyjny PBHNES, 
5/ Pracownię Badań nad Migracjami, która otrzymuje symbol organizacyjny 

PBMG. 
2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim jednostki, 
o których mowa w ust. 1 otrzymują kody: 

Kod SJO 

Kod 

jednostki 

nadrzędnej 

Kod typu Symbol Nazwa 

5031000000 5000000000 KATEDRA KJM Katedra im. Jeana Monneta 

5032000000 5000000000 KATEDRA KKA 
Katedra im. Konrada 

Adenauera 

5041000000 5000000000 PRACOWNIA PBFKANOJ 

Pracownia Badań nad 
Filmem i Kulturą 
Audiowizualną 

Niemieckiego Obszaru 
Językowego 

 

5042000000 5000000000 PRACOWNIA PBHNES 

Pracownia Badań nad 
Historią Niemieckiego i 
Europejskiego Sportu 

 

5043000000 5000000000 PRACOWNIA PBMG 
Pracownia Badań nad 

Migracjami 

 



 

§ 2. W wyniku wprowadzenia zmiany, o której mowa w § 1 ust. 1, w zarządzeniu 
Nr 26/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie 
utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. 
Willy Brandta wprowadza się następujące zmiany: 

 
1/ w § 1: 

a/ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Centrum jest międzywydziałową jednostką organizacyjną 
Uniwersytetu Wrocławskiego, podległą bezpośrednio Rektorowi. 
Siedziba Centrum znajduje się we Wrocławiu, 50-206 ul. Strażnicza 1-
3.”; 

b/ ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Struktura organizacyjna Centrum przedstawia się następująco: 

Katedra Historii Najnowszej  
Katedra Literatury i Kultury Niemiec  
Katedra Nauk Politycznych  
Katedra Nauk Społecznych i Ekonomicznych 
Katedra im. Jeana Monneta 
Katedra im. Konrada Adenauera   
Pracownia Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną Niemieckiego 
Obszaru Językowego 
Pracownia Badań nad Historią Niemieckiego i Europejskiego Sportu  
Pracownia Badań nad Migracjami 
Biuro Dyrektora   
Biblioteka.”; 

 
c/ dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Centrum 
Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta w 
Uniwersytecie Wrocławskim stanowiący Załącznik do niniejszego 
zarządzenia.”; 

2/ § 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.1. Działalność Centrum finansowana jest przez DAAD i Uniwersytet 
Wrocławski. 

2. Nadzór nad działalnością finansową Centrum sprawuje Główny 
Księgowy.”; 

3/ uchyla się § 2, § 3, § 4, § 6 i § 7; 
 

4/ dodaje się Załącznik do zarządzenia Nr 26/2002 z dnia 14 maja 2002 r. w 
brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 2022 
r. 

 

 

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

 
 

 
 



 

Załącznik 
do zarządzenia Nr 256/2022 
z dnia 28 listopada 2022 r. 

 
 

REGULAMIN  
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich  

im. Willy Brandta w Uniwersytecie Wrocławskim 
 

 
 
Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1.  Regulamin niniejszy określa zadania i zakres działania Centrum Studiów Niemieckich i 

Europejskich im. Willy Brandta (zwanego dalej „Centrum”) Uniwersytetu 
Wrocławskiego.  

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie:  
1/ porozumienie zawarte pomiędzy Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej 

(DAAD), a Uniwersytetem Wrocławskim w sprawie powołania Centrum 
Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta z dnia 18.06.2002 oraz 
następne; 

2/ uchwała Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego; 

3/ ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
4/ wewnętrzne akty normatywne Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 2 

Centrum jako uniwersytecka jednostka międzywydziałowa zostało utworzone we 
współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej 
(DAAD) zakończonej podpisaniem w dniu 18.06.2002 r. porozumienia. Centrum, z siedzibą 
we Wrocławiu przy ul. Strażniczej 1-3, 50-206 Wrocław, podlega bezpośrednio Rektorowi 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
Rozdział II  
Zadania Centrum 

§ 3 
Centrum prowadzi działalność naukową, badawczą, dydaktyczną i popularyzatorską. Do 
zadań Centrum należy w szczególności:  

1/ prowadzenie interdyscyplinarnych badań niemieckich i europejskich oraz 
przygotowanie kadr kierowniczych do pracy w gospodarce, administracji i 
polityce,  

2/ prowadzenie badań naukowych i dydaktyki w zakresie germanistyki, historii, 
politologii, nauk społecznych w ścisłym związku pomiędzy wiedzą 
teoretyczną a praktyką,  

3/ utrzymywanie ścisłej współpracy ze środowiskiem pozauniwersyteckim 
związanym z gospodarką, polityką, administracją i mediami na skalę 
ponadregionalną i międzynarodową, 

4/ koordynacja budowy i rozbudowy ogólnopolskiej sieci interdyscyplinarnych 
studiów niemieckich i europejskich oraz sprawowanie doradztwa w tej 
dziedzinie dla wszystkich polskich uczelni wyższych,  

5/ rozwój pracowników naukowych, administracyjnych oraz specjalistów o 
kwalifikacjach związanych z prowadzonymi w Centrum kierunkami badań,  
realizowanie uniwersyteckiego kształcenia w ramach studiów II stopnia, 

6/ prowadzenie seminarium doktorskiego, 
7/ nauczanie języka niemieckiego dostosowanego do potrzeb Centrum, 
8/ współpraca z jednostkami rządowymi i samorządowymi w badaniach 

związanych z działalnością Centrum.  
 
 



 

§ 4 
Zadania wymienione w § 3 Centrum realizuje w szczególności poprzez:  
 

1/ prowadzenie przez pracowników Centrum badań w ramach projektów badawczych 
indywidualnych lub zespołowych,  

2/ utrzymywanie stałych kontaktów naukowych i podejmowanie wspólnych badań z 
ośrodkami prowadzącymi podobną działalność naukową w Polsce i za granicą, 

3/ upowszechnienie wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez ich 
publikacje i działalność popularyzatorską,  

4/ opracowanie ekspertyz, analiz i ocen związanych z tematyką działalności Centrum,  
5/ organizowanie zebrań naukowych, konferencji, sympozjów, warsztatów etc.,  
6/ podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji zadań Centrum.  

 
 

§ 5 
Struktura organizacyjna Centrum określona jest w § 1  ust. 4 zarządzenia Nr 26/2002 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2002 r. 
 
Rozdział III 
Organizacja Centrum 

§ 6 
Organami Centrum są:  

 
1/ Dyrektor Centrum, 
2/ Rada Centrum, 
3/ Kuratorium. 

§ 7 
Dyrektor Centrum: 

1/ kieruje Centrum i reprezentuje je na zewnątrz w zakresie posiadanych 
upoważnień i pełnomocnictw, 

2/ przewodniczy Radzie Centrum, 
3/ odpowiada za wyniki działalności Centrum i ponosi odpowiedzialność za 

gospodarkę finansową Centrum, 
4/ bierze udział w posiedzeniach Kuratorium. Przysługuje mu prawo zwołania 

posiedzenia Kuratorium, 
5/ ustala plany tematyczne i finansowe Centrum,  
6/ realizuje politykę kadrową poprzez występowanie do Rektora z wnioskami w 

sprawach zatrudniania, awansowania oraz nagradzania pracowników 
Centrum, 

7/ zarządza mieniem będącym w dyspozycji Centrum, 
8/ przedstawia coroczne sprawozdania z działalności Centrum (Rektorowi UWr 

i DAAD),  
9/ zaciąga zobowiązania finansowe w granicach otrzymanego pełnomocnictwa 

Rektora, 
10/ zapewnia warunki do prowadzenia działalności naukowej, badawczej, 

dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz je koordynuje,  
11/ stwarza warunki do pozyskiwania przez pracowników Centrum środków 

finansowych na badania naukowe, 
12/ podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Centrum 

niezastrzeżonych do kompetencji Rektora,  
13/ wykonuje wszelkie inne czynności przewidziane przepisami prawa oraz 

uchwałami i zarządzeniami organów Uniwersytetu.  
 

§ 8 
Rada Centrum 

 
1.  W skład Rady Centrum wchodzą: Dyrektor jako przewodniczący Rady, profesorowie i 

adiunkci z habilitacją zatrudnieni w Centrum, po jednym przedstawicielu: adiunktów, 
pracowników administracyjnych, uczestników seminarium doktorskiego, studentów.  



 

2.  Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 
w miesiącu.  

3.  Rada Centrum pełni funkcje doradcze i opiniodawcze dla Dyrektora.  
 

§ 9 
Kuratorium  

 
1.  Kuratorium skład się z 8 członków: Rektora UWr, Prezydenta DAAD lub mianowanych 

przez nich przedstawicieli: dwóch członków mianowanych  przez Rektora UWr, dwóch 
członków mianowanych przez Prezydenta DAAD oraz dwóch mianowanych wspólnie 
przez Rektora UWr oraz Prezydenta DAAD.  

2.  Kuratorium doradza Dyrektorowi we wszystkich kwestiach istotnych dla rozwoju 
naukowego Centrum, w szczególności na temat profilu naukowego, ukierunkowania  
ofert studiów (wyboru doktorantów, studentów lub stypendystów) i koncepcji działań 
„extra muros”. 

3.  Kuratorium zajmuje stanowisko wobec raportu rocznego i planu pracy Dyrektora oraz 
planu gospodarczego Centrum.  

4.  Kuratorium może się wypowiadać we wszystkich kwestiach, które uważa za ważne dla 
realizacji zadań Centrum.  

5.  Kadencja członków Kuratorium wynosi 5 lat. W przypadku wcześniejszego ustąpienia 
członka Kuratorium kolejny członek jest mianowany przez instancję wymienioną w ust. 
1. 

6.  Kuratorium kieruje wybrany przewodniczący, który w porozumieniu z Dyrektorem 
ustala porządek posiedzeń Kuratorium.  

7.  Kuratorium zbiera się przynajmniej raz do roku w celu rozpatrzenia sprawozdań oraz 
na żądanie Rektora, Dyrektora, Prezydenta DAAD lub połowy swoich członków.  

8.  Kuratorium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 
przynajmniej 5 członków. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach bez prawa głosu.  

 
Rozdział IV 
Finanse Centrum 
 

§ 10 
1.  Centrum prowadzi gospodarkę finansową w ramach przyznanych mu środków 

budżetowych i środków uzyskiwanych ze źródeł pozabudżetowych (dotacje, subwencje, 
odpłatna działalność, darowizny, zlecenia badawcze, projekty, sponsoring, etc.).  

2.  Plan rocznego budżetu oraz rozliczenia z jego wykonania, Dyrektor Centrum przedkłada 
Kuratorium. Szczegółowe zasady rozliczeń (z działalności Centrum) określa umowa 
finansowa zawarta pomiędzy UWr a DAAD.  

 
 
Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

§ 11 
Zmiana postanowień Regulaminu może być wprowadzona z zachowaniem procedury 
obowiązującej przy jego uchwalaniu. 


