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ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

        z dnia 13 stycznia 2012 r.  

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/2011 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie organizacji, trybu i zasad 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

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), w związku z art. 68 i 69 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240,  

z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 97/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia  23 września 2011 r. w sprawie organizacji, trybu i zasad funkcjonowania kontroli 

zarządczej w Uniwersytecie Wrocławskim, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1/ w § 4 ust. 2 pkt 2 w  otrzymuje brzmienie: 

 

 „2/ prowadzi rejestr oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych w Biurze 

Rektora” 

 

2/ § 10 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 10.1. Zobowiązuje się osoby wskazane w § 3 do zapewnienia i przestrzegania 

kontroli zarządczej, w tym zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny  

z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich procesach zachodzących  

w jednostce i komórce organizacyjnej. 

2. Zobowiązuje się Prorektorów, Dziekanów Wydziałów, Kanclerza do składania  

oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, w zakresie kierowanych i 

nadzorowanych przez siebie jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych, do 

Biura Rektora w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.  

3.Zobowiązuje się Zastępców Kanclerza, Zastępców Kwestora oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych do składania oświadczeń o stanie 

kontroli zarządczej za rok poprzedni w zakresie podległych im jednostkach 

organizacyjnych i komórek administracyjnych, swojemu bezpośredniemu przełożonemu, 

w terminie przez niego wyznaczonym. 

4. Podmioty określone w ust. 2 wraz ze składanym oświadczeniem o stanie 

kontroli zarządczej, przekazują do Biura Rektora oświadczenia o stanie kontroli 

zarządczej za rok poprzedni, złożone przez podległych im kierowników. 

5. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowi Załącznik Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia.”; 

 

2/ w załączniku Nr 1 § 20 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 20.1. Zobowiązuje się Prorektorów, Dziekanów Wydziałów, Kanclerza do 

przeprowadzania do dnia 31 grudnia każdego roku samooceny funkcjonowania systemu 

kontroli zarządczej w podległej strukturze organizacyjnej i przekazywania jej do Biura 

Rektora do dnia 31 stycznia kolejnego roku wraz z oświadczeniem o stanie kontroli 

zarządczej.  

2. Zobowiązuje się Zastępców Kanclerza, Zastępców Kwestora oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych do przeprowadzania 

do dnia 31 grudnia każdego roku samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej 

w podległej strukturze organizacyjnej i przekazywania jej, wraz z oświadczeniem o stanie 

kontroli zarządczej, swojemu bezpośredniemu przełożonemu, w terminie przez niego 

wyznaczonym. 
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3. Podmioty określone w ust. 1 wraz ze składaną samooceną funkcjonowania 

kontroli zarządczej, przekazują do Biura Rektora samooceny funkcjonowania kontroli 

zarządczej za rok poprzedni, złożone przez podległych im kierowników. 

4. Samoocena powinna być wykonana wg wzoru znajdującego się na stronie 

internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

5. Rektor może zobowiązać innych pracowników do wykonania samooceny,  

wg wzoru znajdującego się na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego.”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

prof. dr hab. Marek Bojarski 

 

     R E K T O R   

 


