
 

ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 81 

Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Z dniem 1 marca 2019 r. w Administracji Centralnej Uniwersytetu 

Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany organizacyjne: 

1/ likwiduje się stanowisko Zastępcy Kwestora ds. Informatyzacji; 

2/ likwiduje się w Dziale Usług Informatycznych Zespół Kontrolingu 

Procesów Informatycznych; 

3/ wyłącza się z Działu Logistyki Kancelarię Ogólną i podporządkowuje 

Zastępcy Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych; 

4/ likwiduje się w Dziale Logistyki Zespół Transportu; 

5/ Dział Logistyki zmienia nazwę na Dział Transportu, który otrzymuje 

symbol organizacyjny DT. 

             2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 

jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, otrzymują kody: 

 

Kod SJO 
 

Kod jedn. 

nadrzędnej  

Kod typu Symbol Nazwa  jednostki 

9054000000 9000000000 DZIAŁ 90/KO Kancelaria Ogólna 

9055000000 9000000000 DZIAŁ 90/DT Dział Transportu 

 

§ 2.  Użyte w wewnętrznych aktach normatywnych Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Dział Logistyki” zastępuje 

się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Dział 

Transportu”. 

 

§ 3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, w Regulaminie 

Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiącym Załącznik do 

zarządzenia Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 2013 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1/ w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 3; 

 

2/ § 29 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 29 

1. Zakres działania Działu Usług Informatycznych obejmuje zadania związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego i administrowaniem 

ogólnouniwersytecką siecią szkieletową, serwerami ogólnouniwersyteckimi, 

lokalną siecią Administracji Centralnej oraz jej serwerami i systemami 

informatycznymi. 

Do zadań Działu należy w szczególności: 

1/ reprezentowanie Uczelni wobec operatora Wrocławskiej 

Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Wrocławskiego Centrum 

Sieciowo-Superkomputerowego; 



2/ nadzór nad zasobami informatycznymi Uczelni, podłączanie 

lokalnych sieci komputerowych do uniwersyteckiej sieci 

szkieletowej, zabezpieczenie sprzętu i oprogramowania dla 

Administracji Centralnej; 

3/ obsługa informatyczna ogólnouniwersyteckich aplikacji i usług 

informatycznych wspomagających zarządzanie Uczelnią  

i komunikację elektroniczną; 

4/ udostępnianie zasobów i ich ochrona, archiwizacja danych  

i tworzenie kopii zapasowych, konfiguracja i administrowanie 

urządzeniami sieciowymi; 

5/ opiniowanie i przedstawianie własnych wniosków dotyczących 

polityki informatycznej i inwestycji informatycznych; 

6/ wsparcie przy tworzeniu i obsłudze mechanizmów integrujących 

dane systemów informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego; 

7/ organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu obsługi 

systemów Teta.edu. 

2. W skład Działu Usług Informatycznych wchodzą zespoły: 

1/ Zespół Infrastruktury Teleinformatycznej; 

2/ Zespół Aplikacji Komputerowych.”; 

 

3/ § 42 otrzymuje brzmienie: 

 

 „§ 42 

Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych podlegają następujące 

komórki administracyjne: 

1/ Dział Gospodarki Nieruchomościami; 

2/ Dział Inwentaryzacji; 

3/ Dział Ochrony Mienia; 

4/ Dział Transportu; 

5/ Sekcja Zaopatrzenia; 

6/ Sekcja Gospodarowania Majątkiem Uczelni; 

7/ Kancelaria Ogólna.”; 

 

4/  § 46 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 46 

Zakres działania DZIAŁU TRANSPORTU obejmuje zadania związane z usługami 

transportowymi, a w szczególności: 

1/ świadczenie i rozliczanie usług transportowych na rzecz Uczelni; 

2/ obsługę i utrzymanie floty samochodowej; 

3/ prowadzenie ewidencji i rozliczanie wykorzystywania samochodów prywatnych do 

celów służbowych.”;  

 

5/ po § 46 dodaje się § 46a w następującym brzmieniu: 

 

„§ 46a 

Zakres działania KANCELARII OGÓLNEJ obejmuje zadania związane  

z prowadzeniem Kancelarii  Ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego, a w szczególności 

prowadzenie spraw związanych z obsługą pocztową Uczelni (w tym obsługa listów  

i przesyłek wychodzących z Uczelni oraz rozliczanie ich kosztów), dystrybucją 

korespondencji (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz gazet i czasopism.”; 

 

6/ § 49b otrzymuje brzmienie: 

„§ 49b 

Zakres działania DZIAŁU PLANOWANIA I ANALIZ FINANSOWYCH obejmuje,  

w szczególności, sprawy w zakresie:   

1/ zbierania i opracowywania materiałów oraz sporządzania planu rzeczowo-

finansowego; 



2/ sporządzania sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego; 

3/ gromadzenia  danych  i  opracowywania  metodologii podziału środków  na 

działalność dydaktyczną oraz środków pozabudżetowych między uczelniane 

jednostki rozliczeniowe; 

4/ sporządzania budżetu Uczelni; 

5/ ustalania planu środków dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

6/ analizy wykorzystania środków z subwencji, dotacji i środków pozabudżetowych ze 

względu na źródła finansowania; 

7/ planowania i rozliczania wykorzystania osobowego funduszu wynagrodzeń, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych (z analizą 

miejsca powstawania kosztów zatrudnianych pracowników); 

8/ planowania i rozliczania funduszy premiowych; 

9/ sporządzania sprawozdań statystycznych dla potrzeb GUS, PFRON, MNiSW oraz 

innych instytucji i organizacji (w zakresie jak wyżej); 

10/ przygotowywania analiz finansowych dla władz Uczelni; 

11/ przygotowywania materiałów na posiedzenia oraz obsługa administracyjnej 

senackiej Komisji Finansów; 

12/ nadzór merytoryczny nad jakością i spójnością danych w systemach Teta.bi, 

Teta.bi.web oraz nad logiką zawartości słowników TETA EDU w kontekście 

modelowania procesów kontrolingowych; 

13/ wspieranie procesu parametryzacji systemów Teta; 

14/ organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu obsługi systemów 

Teta.bi.”; 

 

7/ Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu 

Wrocławskiego otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 87/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Kontrolingu Procesów 

Informatycznych w Dziale Usług Informatycznych. 

  

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

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca 

2019 r. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

        prof. dr hab. Adam Jezierski 

 R E K T O R 



 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 37/2019 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

 
Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego 
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 

 


