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ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 lipca 2012 r. 
 

w sprawie nowego studenckiego konta bankowego 
 

 
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) zarządza się,  
co następuje: 
 

§ 1. Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 dla nowo przyjętych studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego ustala się jednolite zasady tworzenia studenckiego 
wirtualnego konta bankowego.   
 

Indywidualne studenckie konto bankowe przyjmuje postać: 
 
 

NN   10900004   FFFF   K1K2    0000    A1A2A3A4A5A6 

 

gdzie: 
NN - suma kontrolna (cyfry od 1 do 2), 
10900004 - numer rozliczeniowy BZ WBK (cyfry od 3 do 10),  
FFFF -  identyfikator UWr  nr 9132 dedykowany dla USOS (cyfry od 11 do 
14), 
K1K2 -  jednostka organizacyjna  – Wydział - wg zarządzenia Nr 113/2009  – jako 
miejsce obsługi finansowej studenta  (cyfry od 15 do 16),  
0000 - wolne pola (cyfry od 17 do 20), 
A1A2A3A4A5A6 - sześciocyfrowy, unikatowy w ramach uczelni, numer albumu 
(indeksu) studenta (cyfry od 21 do 26). 

 
§ 2. Dotychczasowe numery wirtualnych kont bankowych zostają zachowane  

i  obsługiwane będą przez:   
1/ USOS dla Wydziałów objętych tym systemem; 
2/ ZAMA dla pozostałych wydziałów.  

 
§ 3. Tworzenie indywidualnych kont bankowych według zasad określonych  

w niniejszym zarządzeniu odbywa się: 
1/ w systemie USOS; 
2/ w systemie Dziekan.  

 

§ 4. Jednostkami odpowiedzialnymi za formalną obsługę indywidualnych kont 
bankowych są:  

1/ w systemie USOS – Dziekanat, Samodzielna Sekcja Wsparcia 

Informatycznego USOS; 

2/ w systemie Dziekan – Dziekanat, Centrum Usług 

Informatycznych. 

§ 5. W powyższym zakresie traci moc zarządzenie Nr 113/2009 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wspólnego 

systemu kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim. 
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§ 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw Nauczania. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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