
(Dział Organizacyjny-2003) 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  96/2003 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

             z dnia 14 listopada 2003 r. 

 

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej  

Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami)  oraz  uchwał  Nr 112/2003,  Nr 

113/2003 i Nr 114/2003 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2003 

r. zarządza się, co następuje : 

 

 § 1. Z  dniem 15 listopada 2003 r. wprowadza się następujące zmiany organizacyj-

ne w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego : 

    1/ Sekretariat Rektora przekształca się w Biuro Rektora. 

     Biuro  Rektora   podlega  Rektorowi  i  otrzymuje  symbol organizacyjny 

     „RBR”, 

    2/ Biuro do spraw Promocji i Absolwentów przekształca się w Biuro Pro-

mocji i Informacji. 

     Biuro Promocji i Informacji podlega Rektorowi i otrzymuje symbol or-

ganizacyjny „RPI”, 

    3/ likwiduje się stanowisko Sekretarza Rektora, a zakres jego obowiązków 

przejmuje  Biuro Rektora i Biuro Promocji i Informacji. 

 

 § 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1, do zakresu  działania Biura Rek-

tora należy : 

   1/ obsługa kancelaryjna Rektora, 

   2/ wykonywanie prac związanych z organizacją i bezpośrednią obsługą uroczy-

stości uniwersyteckich o charakterze ogólnouczelnianym i środowiskowym, 

   3/ obsługa  posiedzeń  Senatu  –  przygotowywanie  materiałów źródłowych 

oraz sporządzanie protokołów, uchwał i wyciągów z protokołów posiedzeń 

Senatu, 

   4/ koordynacja prac o charakterze ogólnouniwersyteckim zleconych przez Rek-

tora, 

   5/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rektora oraz spo-

rządzanie sprawozdania rocznego z realizacji skarg i wniosków, 

   6/ przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Kolegium Rektorsko-Dziekań- 

skiego, 

   7/ współpraca ze środkami masowego przekazu, 

   8/ redagowanie okolicznościowych listów, 

   9/ prowadzenie kroniki Uniwersytetu, 

     10/ prowadzenie Kancelarii Ogólnej. 

 



 

(Dział Organizacyjny-2003) 

2 

 

 

 

 § 3. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1, do zakresu działania Biura Pro-

mocji i Informacji należy organizacja promocji Uniwersytetu Wrocławskiego w kraju i za 

granicą, prowadzenie  Redakcji  Czasopism Uniwersyteckich oraz prowadzenie spraw zwią-

zanych z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego i odnowie-

niami dokto- 

ratów, a w szczególności : 

    1/ opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych (broszur, 

ulotek zawierających krótką historię Uniwersytetu, różnego rodzaju gad-

żetów opatrzonych logo Uniwersytetu), 

    2/ promocja imprez naukowych i edukacyjnych Uniwersytetu Wrocławskie-

go, 

    3/ poszukiwanie nowych sponsorów i współpraca ze sponsorami Uniwersy-

tetu, 

    4/ współpraca z biurami władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, 

    5/ współpraca ze Społecznym Komitetem Budowy Nowej Biblioteki Uni-

wersytetu Wrocławskiego, 

    6/ współpraca z mediami (prasą, radiem i telewizją), 

    7/ prowadzenie strony domowej WWW Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

koordynacja jej ze stronami domowymi WWW wydziałów, 

    8/ prowadzenie Redakcji Czasopism Uniwersyteckich, 

    9/ współpraca z istniejącymi stowarzyszeniami absolwentów Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 

      10/ współpraca z Niemiecko-Polskim Towarzystwem Uniwersytetu Wro-

cławskiego, 

      11/ prowadzenie całości zagadnień związanych z nadaniem tytułu doktora ho- 

noris causa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odnowieniami doktoratów. 

 

 § 4. Zobowiązuje się Kierownika  Biura  Rektora  oraz  Kierownika  Biura  Promo-

cji i Informacji do : 

   1/ opracowania szczegółowego zakresu działania Biura i przekazania go do 

Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 15 grudnia 2003 r., 

   2/ opracowania szczegółowych zakresów czynności dla pracowników, którym 

zmieniono dotychczasowe zakresy i przekazania ich do Działu Kadr w ter-

minie do dnia 15 grudnia 2003 r. 

 

 § 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Ogólnych. 

 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

           

 


