
(Dział Organizacyjny-2008) 

ZARZĄDZENIE  Nr 17/2008 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z  dnia  5 marca 2008 r. 
 

określające sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora 
oraz ustalające zakresy działania Prorektorów 

 
 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz § 48 ust. 2 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 
 
 § 1.1.  Do kompetencji Rektora oprócz spraw wymienionych w art. 66 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,  
z późniejszymi zmianami) oraz wynikającymi wprost z ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa, zastrzeżone są sprawy: 
   1/ decydowanie w sprawach osobowych pracowników we współdziałaniu  

z właściwymi organami Uniwersytetu Wrocławskiego i związkami 
zawodowymi, z wyjątkiem spraw dotyczących pracowników podległych 
Kanclerzowi,  
a w szczególności: 

    a/ decydowanie w sprawach przyjęć, awansów i zwolnień nauczycieli 
akademickich oraz kierowników komórek administracyjnych i pracow-
ników zajmujących stanowiska pracy podporządkowane Rektorowi lub 
Prorektorom, 

    b/ przyznawanie nagród i udzielanie nauczycielom akademickim kary 
upomnienia za przewinienia mniejszej wagi, 

    c/ rozpatrywanie, jako druga instancja odwołań pracowników  
w wewnętrznym trybie postępowania, 

    d/ podejmowanie w stosunku do nauczycieli akademickich decyzji  
o zawieszeniu w pełnieniu przez nich obowiązków zawodowych, 

    e/ przekazywanie spraw nauczycieli akademickich do komisji 
dyscyplinarnych, 

    f/ wyznaczanie terminu okresowej oceny i podejmowanie decyzji  
związanych z wynikami okresowej oceny nauczycieli akademickich, 

   2/ powoływanie rzeczników dyscyplinarnych, 
   3/ podejmowanie decyzji w sprawach współpracy międzyuczelnianej 

Uniwersytetu z zagranicą, 
  4/ ustalanie porządku obrad Senatu i przewodniczenie jego obradom, 
  5/ zawieszanie wykonania uchwał Senatu sprzecznych z ustawą, Statutem lub 

gdy godzą one w dobro Uniwersytetu i kierowanie ich do ponownego 
rozpatrzenia przez Senat, 

  6/ uchylanie decyzji dziekanów, jeżeli są one sprzeczne z ustawą, Statutem, 
regulaminem studiów lub gdy godzą one w dobro Uniwersytetu, 

  7/ zatwierdzanie postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, 
  8/ ustalanie wysokości odpisów ogólnouczelnianych z wpływów pozabudże-

towych z opłat pobieranych przez Uczelnię oraz narzutów kosztów 
ogólnouczelnianych i narzutów kosztów pośrednich, 
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  9/ przedstawianie Senatowi do uchwalenia projektu planu rzeczowo-
finansowego, 

        10/ przedstawianie Senatowi do zatwierdzenia rocznego sprawozdania  
z wykonania planu rzeczowo-finansowego, 

   11/ podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uniwersytetu 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, ale nieprzekraczających 1,5% 
wartości rzeczowych aktywów trwałych Uniwersytetu, 

   12/ organizowanie i kierowanie działalnością w zakresie obrony cywilnej, według 
ustaleń określonych odrębnymi przepisami, 

   13/ decydowanie w sprawach wznowienia postępowania w sprawie nadania 
tytułu zawodowego i wydania dyplomu oraz stwierdzenia nieważności 
decyzji o nadaniu tytułu zawodowego i wydaniu dyplomu, 

   14/ powoływanie stałych i doraźnych zespołów do wykonywania określonych 
zadań, 

   15/ rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między organami Uniwersytetu, 
   16/ wyznaczanie urzędującego Prorektora na czas dłuższej nieobecności, 
   17/ zawieszanie zajęć w Uniwersytecie, 
   18/ powoływanie Kwestora na wniosek Kanclerza, 
   19/ inne sprawy, w których obowiązujące przepisy przyznają kompetencje 

wyłącznie Rektorowi, jako kierownikowi jednostki. 
 

2. Rektorowi podlegają bezpośrednio: 
       1/ Kanclerz, 
   2/ Kwestor jako Główny Księgowy, 
       3/ Zespół Radców Prawnych, 
       4/ Biuro Audytu Wewnętrznego, 
   5/ Dział Spraw Obronnych, 
   6/ Pion Ochrony Informacji Niejawnych, 
   7/ Biuro Promocji i Informacji, 
   8/ Biuro Rektora. 
 
 § 2.1. Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz i kierownicy uczelnianych jednostek 
rozliczeniowych mogą składać oświadczenia woli związane z pełnioną funkcją w zakresie 
swoich ustawowych i statutowych kompetencji a w zakresie zobowiązań finansowych – 
wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego upoważnienia wydanego przez Rektora. 
 
  2. Rektor może upoważnić osoby wymienione w ust. 1 w trybie i na zasadach 
określonych w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) – za ich zgodą wyrażoną na piśmie - do 
składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w granicach: 

1/ do 150 000 euro – Prorektorów i Kanclerza, 
2/ powyżej 150 000 euro do 1 mln euro – wspólna reprezentacja Prorektora do 
 spraw Ogólnych i Kanclerza, 
3/ do 70 000 euro – Zastępców Kanclerza, 
4/ do 50 000 euro – Dziekanów i Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, 
5/ do 30 000 euro – kierowników pozostałych uczelnianych jednostek                

rozliczeniowych, zgodnie z „Zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego”. 
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  3. Rektor może udzielić Prorektorom – za ich zgodą wyrażoną na piśmie -
szczególnego pełnomocnictwa, w trybie przepisów prawa cywilnego, do kwoty 150 000 euro 
- do wykonania  określonych czynności. 
 
  4. Przedmiotem upoważnienia lub pełnomocnictwa nie może być zbycie 
nieruchomości, bez względu na jej wartość. 
  
§ 3.1. Prorektor do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, jako zastępca   
i pełnomocnik Rektora – zgodnie z uzyskanym upoważnieniem – sprawuje nadzór nad 
dyscypliną wydatków ponoszonych ze środków przeznaczonych na finansowanie działalności 
naukowej i badawczej, współpracy międzynarodowej oraz infrastruktury i może podejmować 
decyzje w sprawach: 
   1/ organizacji badań naukowych, 
   2/ rozwoju kadry naukowej i dydaktycznej, 
   3/ podejmowania i odbywania kształcenia oraz uczestnictwa cudzoziemców  

w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, 
   4/ delegowania nauczycieli akademickich na krajowe staże naukowe, 
   5/ udzielania urlopów naukowych i przyznawania stypendiów doktorskich  

i habilitacyjnych, 
   6/ organizacji i planów współpracy Uniwersytetu z partnerami zagranicznymi, 
   7/ wyjazdów za granicę w celach naukowych, 
   8/ wynalazczości i ochrony patentowej, 
   9/ współpracy z otoczeniem gospodarczym, 
        10/  związanych z pełnieniem nadzoru nad przygotowaniem i realizacją projektów 

z zakresu swojego działania, współfinansowanych ze środków zagranicznych. 
 

2. Prorektorowi do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą podlegają: 
                     1/ Dział Badań Naukowych, 
   2/ Biuro Współpracy Międzynarodowej, 
   3/ Sekretariat Prorektorów, 
   4/ Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 
   5/ Międzywydziałowe Laboratorium Nowych Mediów, 
   6/ Ośrodek Szkoleniowy w zakresie Polityki Regionalnej Unii Europejskiej  

EURO-REGIO-CENTRE, 
       7/ Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta. 
 

  3. Prorektor do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą współpracuje  
 z komisjami senackimi, rektorskimi oraz zespołami powołanymi do realizacji  
 zadań obejmujących zakres obowiązków Prorektora. 

 
 § 4.1. Prorektor do spraw Nauczania, jako zastępca i pełnomocnik Rektora, zgodnie  

z uzyskanym upoważnieniem, sprawuje nadzór nad dyscypliną wydatków 
ponoszonych na finansowanie procesu dydaktycznego i może podejmować 
decyzje w sprawach: 

   1/ organizacji i rekrutacji na studia studentów krajowych i zagranicznych, 
   2/ odwołań kandydatów na studia od decyzji Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia, 
   3/ organizacji i nadzoru oceny jakości nauczania, 
   4/ współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w ramach zawartej umowy 

i nadzoru nad zajęciami z wychowania fizycznego i sportu, 
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   5/ współpracy z instytucjami akredytacyjnymi, 
   6/ zwolnienia całkowitego lub częściowego członka Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
   7/ organizacji i nadzoru w zakresie Europejskiego Systemu Punktów 

Kredytowych, 
   8/ organizacji i nadzoru nad studiami doktoranckimi oraz podyplomowymi, 
      9/ odwołań od decyzji odmownych przyjęcia na studia doktoranckie, 
     10/ odwołań studentów od decyzji dziekanów w szczególności o skreśleniu  

z listy studentów, 
     11/ odwołań doktorantów od decyzji kierownika studiów o skreśleniu z listy 

studiów doktoranckich, 
     12/  przyznawania i wstrzymywania wypłat stypendiów doktoranckich, 
     13/ wstrzymania postępowania o nadanie tytułu zawodowego, 
     14/ współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie 

kształcenia nauczycieli, 
     15/ związanych z pełnieniem nadzoru nad przygotowaniem i realizacją projektów 

z zakresu swojego działania, współfinansowanych ze środków zagranicznych. 
 
  2. Prorektor do spraw Nauczania nadzoruje sprawy dotyczące programów 
nauczania i planów studiów oraz tworzenia nowych kierunków studiów. 
 
  3. Prorektorowi do spraw Nauczania podlegają: 
   1/ Dział Nauczania, 
   2/ Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 
   3/ Centrum Edukacji Nauczycielskiej, 
   4/ Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
   5/ Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, 
   6/ Biuro Karier - Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów. 
 
  4. Prorektor do spraw Nauczania nadzoruje funkcjonowanie Ośrodka Polskiego 
Komitetu Współpracy z Alliance Française oraz Studium Intensywnej Nauki Języka 
Angielskiego. 
 
  5. Prorektor do spraw Nauczania współpracuje z komisjami senackimi,  
rektorskimi oraz zespołami powołanymi do realizacji zadań wchodzących w zakres 
obowiązków Prorektora. 
 
 § 5.1. Prorektor do spraw Ogólnych, jako zastępca i pełnomocnik Rektora, na mocy 
udzielonego mu upoważnienia, sprawuje nadzór nad sprawami kadrowymi pracowników, 
dyscypliną wydatków ponoszonych ze środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji 
budowlanych, remontami obiektów Uniwersytetu (z wyłączeniem domów studenckich  
i stołówki studenckiej), świadczeniami pracowniczymi oraz nad działalnością jednostek  
wymienionych w ust. 4 pkt 1/ do 6/ i może podejmować decyzje w sprawach: 
   1/ gospodarki finansowej dotyczącej wynagrodzeń, premii i nagród 

pracowników, 
   2/ zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin oraz emerytów  

i rencistów, 
   3/ statystyki na potrzeby Uniwersytetu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego, 
innych jednostek zewnętrznych, 
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   4/ funduszy emerytalnych i ubezpieczeń pracowniczych, 
   5/ funkcjonowania Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, 
   6/ funkcjonowania Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, 
   7/ finansowania Ogrodu Botanicznego, Muzeum Przyrodniczego, Muzeum 

Geologicznego, Muzeum Mineralogicznego i Zakładu Gemmologii, Muzeum 
Człowieka, 

      8/  związanych z pełnieniem nadzoru: 
a/ nad przygotowaniem i realizacją projektów z zakresu swojego działania, 

współfinansowanych ze środków zagranicznych, 
b/ nad procedurą przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych 

ze środków zagranicznych. 
  
 2. Prorektor do spraw Ogólnych sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką 
Uniwersytetu w zakresie wyznaczonym przez Rektora. 
 
  3. Prorektor do spraw Ogólnych nadzoruje funkcjonowanie Biblioteki Uniwer-
syteckiej i współdziała z Dyrektorem Biblioteki w realizacji jej podstawowych zadań. 
 

4. Prorektorowi do spraw Ogólnych podlegają: 
   1/ Dział Organizacyjny, 
   2/ Pełnomocnik Rektora do spraw Konserwacji Zabytków, 
   3/ Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, 
   4/ Biblioteka Uniwersytecka, 
   5/ Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, 
   6/ Biuro Projektów Zagranicznych. 
 
  5. Prorektor do spraw Ogólnych współpracuje z komisjami senackimi, rektorskimi 
i zespołami powołanymi do realizacji zadań wynikających z zakresu jego obowiązków,  
a w szczególności z Senacką Komisją Statutową, Senacką Komisją Organizacji i Rozwoju 
oraz Radą Biblioteczną. 
 
 § 6.1. Prorektor do spraw Studenckich, jako zastępca i pełnomocnik Rektora, zgodnie 
z uzyskanym upoważnieniem, sprawuje nadzór nad dyscypliną wydatków z funduszy pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów, wydatków przeznaczonych na działalność 
studentów i doktorantów oraz wydatków związanych z kształceniem i rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych i może podejmować decyzje w sprawach: 
   1/ rozdziału środków dotacji na pomoc materialną dla studentów  

i doktorantów, 
   2/ działalności, w tym rejestracji organizacji, stowarzyszeń i kół naukowych 

studentów i doktorantów, 
   3/ związanych z utrzymaniem domów studenckich, w tym podpisywania umów 

dotyczących wykorzystania i obsługi majątku domów studenckich, 
   4/ ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych 

wypadków studentów i doktorantów, 
   5/ udzielania studentom i doktorantom kary upomnienia za przewinienia 

mniejszej wagi, 
   6/ postępowań dyscyplinarnych studentów i doktorantów, w tym zawieszenia 

studenta i doktoranta w prawach studenta i doktoranta, 
   7/ współdziałania z samorządem studenckim, samorządem doktorantów, 

organizacjami i kołami naukowymi studentów i doktorantów,  
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a w szczególności w zakresie działalności kulturalnej, sportu i turystyki, 
działalności naukowej oraz pomocy materialnej, 

     8/ rozdziału środków na działalność organizacji, kół naukowych studentów  
i doktorantów, zespołów artystycznych, itp., 

     9/ odwołań studentów w sprawach opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne, 
     10/ odwołań studentów i doktorantów w sprawach pomocy materialnej, 
     11/ związanych z pełnieniem nadzoru nad przygotowaniem i realizacją projektów 

z zakresu swojego działania, współfinansowanych ze środków zagranicznych. 
 

2. Prorektorowi do spraw Studenckich podlega Dział Młodzieżowy. 
 
 § 7. Zakresy działania kierowników jednostek organizacyjnych (wydziałowych  
i pozawydziałowych) określa Statut Uniwersytetu Wrocławskiego oraz regulaminy organiza-
cyjne poszczególnych jednostek. 
 
 § 8. 1. Traci moc zarządzenie Nr 100/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 25 października 2005 r. określające sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji 
Rektora oraz ustalające zakresy działania Prorektorów. 
   2. W zarządzeniu Rektora Nr 25/2002 z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie 
gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego tracą moc postanowienia sprzeczne  
z niniejszym zarządzeniem. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
 
 
 

                


