
 
 
 

 

 
 

 
 

ZARZĄDZENIE nr 74/2021 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 10 maja 2021 r.  

w sprawie powołania Zespołu projektowego do koordynacji i realizacji 

Projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu 

wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  

na lata 2014-2020, nr umowy: RPOP.05.03.01-16-0024/19-00  

 
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj. Uchwała nr 32/2020- 
2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 marca 2021 r.) Rektor Uniwersytetu 
Opolskiego zarządza: 
 

§ 1 
W związku z realizacją projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego 
w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych“  
nr RPOP.05.03.01-16-0024/19-00 – zwanego w dalszej części Projektem powołuję zespół 
projektowy – zwany w dalszej części Zespołem Projektowym – do koordynacji zadania 
pn. Realizacja celów i założeń niniejszego projektu opisanych we wniosku 
projektowym”. Liderem Projektu jest Miasto Opole (zakup wyposażenia), a Partnerem 
Uniwersytet Opolski, który ma do realizacji zadania oznaczone numerami 6–11 we 
wniosku projektowym. 

 
§ 2 

1. W skład Zespołu Projektowego powołuję: 
1) prof. dr hab. Annę Pobóg-Lenartowicz,  
2) mgr Justynę Chudy-Wójtowicz. 

2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam prof. dr hab. Jackowi 

Lipokowi, prorektorowi ds. nauki. 
 

§ 3 
Ustalam zadania członków Zespołu Projektowego: 
 

Zadanie Osoba odpowiedzialna 

Zadanie nr 6: Książka poświęcona Zamkowi 
Górnemu w Opolu 

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz 

Zadanie nr 7: Rekonstrukcja historyczna 
dotycząca Zamku Górnego w Opolu 

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz 

Zadanie nr 8: Prelekcja historyczna oraz 
warsztaty dotyczące Zamku Górnego w 
Opolu i historii średniowiecza 

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz 

Zadanie nr 9: Gra planszowa poświęcona 
historii Zamku Górnemu i jego okolic 

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz 

Zadanie nr 10: Gra miejska oparta na 
odkrywaniu dziedzictwa kulturowego Opola 

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz 



 
 
 

Zadanie nr 11: Quiz w formie aplikacji na 
telefon dla osób odwiedzających Zamek 
Górny w Opolu 

prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz 

Zadanie: rozliczenie realizacji zadań 
i sprawozdawczość 

Mgr Justyna Chudy-Wójtowicz 

 
§ 4 

Zespół Projektowy powołuje się do dnia sporządzenia raportu końcowego z realizacji 
projektu, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2022 r. 

 

§ 5 
Obsługę administracyjną i organizacyjną realizacji niniejszego zarządzenia zapewni Biuro 
Nauki i Obsługi Projektów. 
 

§ 6 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

                  REKTOR  
 UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

         
              prof. dr hab. Marek Masnyk 

 


