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Zarządzenie Nr  94/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

        z dnia 14 listopada 2003 r. 
 

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim  
Samodzielnej Sekcji Obsługi Gmachu Głównego 

 
 
 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) oraz uchwały Nr120/2003 Senatu Uniwer-
sytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2003 r. zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. 1. Z dniem 15 listopada 2003 r. tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim Sa-
modzielną Sekcję Obsługi Gmachu Głównego, zwaną dalej Sekcją. 
 
   2. Sekcja jest komórką Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego 
podległą Dyrektorowi Administracyjnemu. 
 

3. Sekcja otrzymuje symbol organizacyjny AGG. 
 
 § 2. Struktura Sekcji przedstawia się następująco : 
   1/ kierownik Sekcji, 
   2/ referent, 
   3/ akustyk, 
   4/ starszy pedel. 
 
 § 3. Zadaniem Sekcji jest administrowanie pomieszczeniami  Gmachu  Głównego  
Uniwersytetu  Wrocławskiego,  a w szczególności : 
   1/ dbałość i odpowiedzialność za wyposażenie pomieszczeń, 
   2/ zapewnienie prawidłowego wykorzystania pomieszczeń zgodnego z ich prze- 
    znaczeniem, 
   3/ wynajem sal – negocjowanie cen, zawieranie umów, wystawianie faktur, bie-

żące rozliczanie wpływów z Kwesturą, 
   4/ prowadzenie grafika wykorzystania pomieszczeń, 
   5/ prawidłowe zabezpieczenie sprzętu i innego rodzaju urządzeń podczas uro-

czystości uniwersyteckich i innych imprez odbywających się w pomieszcze-
niach Gmachu Głównego, 

   6/ zabezpieczenie zespołu osób do obsługi uroczystości uniwersyteckich i ogól-
nouczelnianych (pedle, szatniarze). 

 
 § 4. Zobowiązuje się Kierownika Sekcji do opracowania w terminie do dnia 30 listo-
pada 2003 r. struktury organizacyjnej i zakresu działania Sekcji oraz szczegółowych zakresów 
czynności dla poszczególnych pracowników Sekcji. 
Zakres działania Sekcji należy przekazać do Działu Organizacyjnego, natomiast zakresy 
czynności pracowników – do Działu Kadr. 
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 § 5. Zobowiązuje się Dyrektora Administracyjnego do : 
   1/ opracowania w terminie do dnia 30 listopada 2003 r. szczegółowego zakresu 

czynności dla Kierownika Sekcji, 
   2/ złożenia Rektorowi informacji z wykonania niniejszego zarządzenia, za po-

średnictwem Działu Organizacyjnego, w terminie do dnia  15 grudnia 2003 r. 
 
 § 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 
 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
            


