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KOMUNIKAT 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
 
 
 

w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji dostosowania 
eksploatowanych systemów informatycznych w Administracji Centralnej 

Uniwersytetu Wrocławskiego do wspólnego systemu kodowania w 
Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Celem wykonania § 8 zarządzenia Nr 113/2009 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu kodowania 
w Uniwersytecie Wrocławskim powołuję Zespół, który w ramach wdroŜenia USOS 
opracuje koncepcję dostosowania eksploatowanych systemów informatycznych w 
Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego do wspólnego systemu kodowania 
w Uniwersytecie Wrocławskim. Skład zespołu: 

 

Koordynator:  mgr GraŜyna Hardt-Olejniczak 

Członkowie: mgr Halina Fidura  

   mgr Małgorzata Gogolewska 

 mgr Mariola Grzyb  

 mgr Krystyna Grzybowska  

mgr Maria Marzec 

 mgr ElŜbieta Solarewicz  

      Osoby współpracujące: 

mgr inŜ. Andrzej Bogusz   

mgr Teresa Brocka-Foryś 

mgr Jadwiga Gizowska 

mgr Krzysztof Kurkowiak 

mgr Mieczysław Maciejewski 

mgr Rafał Musiał  

mgr Marta Piluch 

mgr Józef Ptok 

mgr inŜ. Sławomir Snela 

mgr Barbara Starnawska 

dr Krzysztof Tabisz 

oraz pełnomocnicy dziekana ds. finansowo-administracyjnych wszystkich wydziałów. 

  

Zadania Zespołu: 

1) ustalenie jednolitych dla całej Uczelni zasad identyfikacji pracowników, doktorantów 

i studentów; 

2) ustalenie wykazu i zawartości słowników ogólnouczelnianych oraz przedstawienie 

propozycji zarządzania słownikami ogólnouczelnianymi; 
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3) zidentyfikowanie potrzeb systemu „Kadry” w odniesieniu do nowego Słownika 

Jednostek Organizacyjnych (SJO) oraz przedstawienie propozycji uzupełnienia 

zawartości SJO  o nowe jednostki i kody; 

4) analiza konsekwencji przyjęcia nowego SJO w systemie „Kadry”  dla systemów 

eksploatowanych w Dziale Płac oraz określenie zakresu zmian w tych systemach; 

5) przedstawienie propozycji zakresu zmian w module finansowo-księgowym i module 

środków trwałych w systemie HMS eksploatowanym w Kwesturze; 

6) przedstawienie propozycji zakresu zmian w słowniku Miejsc Powstawania Kosztów 

(MPK) z uwzględnieniem zmian w SJO i w planie kont; 

7) opracowanie dokumentacji opisującej ustalenia zespołu dotyczące pkt 1 i 2 oraz 

zawierającej zaproponowane zmiany w obszarze poszczególnych systemów 

informatycznych; 

8) opracowanie harmonogramu wykonania odpowiednich zmian; 

9) określenie szacunkowych kosztów wprowadzenia zmian związanych z systemem    

kodowania. 

 

 

 

 

 

       prof. dr hab. Marek Bojarski 

 R E K T O R  


