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ZARZĄDZENIE  Nr  32/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

       z dnia 30 marca 2006 r. 
 
 

w sprawie likwidacji w Uniwersytecie Wrocławskim Międzywydziałowego 
Laboratorium Sieci Komputerowych i Oprogramowania  

oraz utworzenia Centrum Usług Informatycznych 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz uchwały Nr 39/2006 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 29 marca 2006 r. zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Z dniem 31 marca 2006 r. likwiduje  się  Międzywydziałowe Laboratorium 
Sieci Komputerowych i Oprogramowania. 

        2. Z  dniem 1 kwietnia  2006 r.  tworzy  się  Centrum  Usług  Informatycznych, 
jako komórkę Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego podległą bezpośrednio 
Kanclerzowi, zwane dalej „Centrum”. 

3. Zgodnie  z  zasadami  schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego  
Centrum otrzymuje symbol organizacyjny  „CUI” . 
         4. Struktura organizacyjna Centrum Usług Informatycznych przedstawia się 
następująco: 

Kierownik Centrum 
Zespół Zasobów Sieciowych i Serwerów 
Zespół Informatyzacji Administracji Centralnej 
Zespół Informatyzacji Spraw Studenckich. 

         5. Kierownika  Centrum  powołuje i odwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Kanclerza. 
 

§ 2. Do zadań Centrum Usług Informatycznych należy: 
1/ reprezentacja interesów Uniwersytetu Wrocławskiego wobec operatora 

Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) Politechniki 
Wrocławskiej; Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego 
(WCSS), 

2/ nadzór nad zasobami informatycznymi Uniwersytetu Wrocławskiego, 
3/ nadzór i administracja uniwersytecką siecią szkieletową  i ogólnouniwersy- 

teckimi serwerami, w tym udostępnianie zasobów szkieletowych i ogólnouniwer- 
syteckich serwerów, konfiguracja i nadzór nad urządzeniami sieciowymi, 
podłączenie lokalnych sieci komputerowych do uniwersyteckiej sieci 
szkieletowej, 

4/ opracowanie regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK), 
5/ kontrola przestrzegania Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej i Regula- 

minu Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, 
6/ nadzór i administracja siecią lokalną Administracji Centralnej, serwerami 

Administracji Centralnej, pozostałymi zasobami sieci Administracji Centralnej 
w tym ochrona przed nieuprawnionym dostępem, archiwizacja danych 
przechowywanych na serwerach, 

7/ opiniowanie i przedstawianie własnych wniosków dotyczących inwestycji 
informatycznych, 
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8/ planowanie przedsięwzięć w zakresie działania Centrum Usług Informatycznych, 
w tym zakupów sprzętu i oprogramowania, 

9/ przygotowywanie dla władz Uniwersytetu Wrocławskiego analiz dotyczących 
nadzorowanych zasobów informatycznych, 

10/ tworzenie, zakupy, wdrażanie, nadzór, administracja i zapewnienie bezawaryjnej 
i bezpiecznej pracy informatycznych systemów Administracji Centralnej i Spraw 
Studenckich, 

11/ prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi nadzorowanych aplikacji, 
12/ udział w tworzeniu standardów stanowisk komputerowych, 
13/ koordynacja wszelkich działań w zakresie tworzenia informatycznego 

zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią, 
14/ przygotowywanie dokumentacji merytorycznej niezbędnej dla procedur 

dotyczących zamówień publicznych sprzętu, oprogramowania i usług 
informatycznych, 

15/ nadzór nad prawidłowością merytoryczną realizacji umów dotyczących zakupu 
sprzętu i oprogramowania oraz usług informatycznych, 

16/ opracowanie, wdrażanie i kontrolowanie przestrzegania polityki bezpieczeństwa 
systemów komputerowych oraz przetwarzanych danych i informacji, 

17/ współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie 
wykonywania swoich zadań. 

 
§ 3. Zobowiązuje  się  Kierownika  Centrum  do opracowania Regulaminu Uczelnianej  

Sieci Komputerowej w terminie do dnia 10 czerwca 2006 r. 
 
§ 4. Zobowiązuje  się   Kierownika  Centrum  do  opracowania   w   terminie do dnia       

31 maja 2006 r. szczegółowych  zakresów czynności  dla pracowników poszczególnych 
zespołów i przekazania ich do Działu Kadr. 

 
§ 5. Zobowiązuje się  Kanclerza  do  opracowania w terminie do dnia  31 maja        

2006 r. szczegółowego  zakresu  czynności  dla  Kierownika Centrum i przekazania go do 
Działu Kadr oraz  złożenia Rektorowi informacji z wykonania niniejszego zarządzenia, 
za  pośrednictwem Działu Organizacyjnego. 
 

§ 6.  Traci  moc  zarządzenie  Nr 30/96  Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia  
15 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Międzywydziałowego 
Laboratorium Sieci Komputerowych i Oprogramowania. 
 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
        


