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Zarządzenie  Nr 23/2000 

Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

z  dnia  4  kwietnia  2000 r. 

 

w sprawie zmian organizacyjnych w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz.U.Nr 65, poz. 385) oraz uchwały Nr 25/2000 Senatu Uniwersytetu Wrocławskie-

go z dnia 22 marca 2000 r. zarządza się, co następuje: 

 

 § 1.1. Z dniem 1 kwietnia 2000 r. Dział Planowania Zatrudnienia i Funduszu Płac  

w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego zmienia nazwę na Dział Planowania i Analiz 

Finansowych. 

 

       2. Do zadań Działu Planowania i Analiz Finansowych należy w szczególności: 

 

 1/ zbieranie i opracowywanie materiałów do planu rzeczowo-finansowego Uczelni, 

 2/ gromadzenie danych i opracowywanie materiałów do podziału środków na działal- 

     ność dydaktyczną w uczelnianych jednostkach rozliczeniowych (wg obowiązujące- 

     go w Uczelni algorytmu), 

 3/ analiza wykorzystania środków  z dotacji  budżetowych  i  środków  pozabudżeto- 

     wych,    

 4/ sporządzanie sprawozdań statystycznych  dla  potrzeb  Głównego  Urzędu  Statys- 

     tycznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej,      

 5/ przygotowywanie materiałów dla potrzeb Komisji Finansowej, 

 6/ ewidencja zatrudnienia pracowników Uczelni w celu  określenia  miejsca  powsta- 

     wania kosztów, 

 7/ planowanie i rozliczanie wykorzystania osobowego  funduszu  wynagrodzeń  oraz 

     wynagrodzeń bezosobowych,        

 8/ sporządzanie zestawień funduszu  osobowego  i  wynagrodzeń  bezosobowych  dla 

     potrzeb uczelnianych jednostek rozliczeniowych, 

 9/ obliczanie kwoty funduszu premii motywacyjnej dla poszczególnych jednostek or- 

     ganizacyjnych i komórek administracyjnych Uczelni, 

        10/ planowanie specjalnego funduszu nagród  dla nauczycieli  akademickich i pozosta- 

     łych pracowników Uczelni, 

        11/ współpraca z głównym specjalistą do spraw organizacyjnych i prawnych w  Kwes- 

     turze w celu przygotowywania  projektów  wewnętrznych  aktów  prawnych, któ- 

     rych inicjatorem jest Kwestura oraz opracowywanie materiałów związanych z wy- 

     danymi aktami prawnymi z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń  spo- 

     łecznych. 

 

 § 2.1. W Dziale Planowania i Analiz Finansowych tworzy się Sekcję Wynagrodzeń  

Bezosobowych. 
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      2. Do zadań Sekcji Wynagrodzeń Bezosobowych należy w szczególności: 

 

 1/ rozliczanie umów zleceń/o dzieło w ramach  prac  naukowo-badawczych  (KBN), 

     badań własnych i działalności statutowej, środków budżetowych i  środków  poza- 

     budżetowych,  

 2/ miesięczne rozliczenia zobowiązań wobec Urzędów Skarbowych i Zakładu  Ubez- 

     pieczeń Społecznych, 

 3/ roczne rozliczanie podatku (PIT -  8B) i składek na ubezpieczenia społeczne (dek- 

     laracje ZUS), 

 4/ prowadzenie kartotek indywidualnych wynagrodzeń bezosobowych dla  pracowni- 

     ków własnych i obcych, 

 5/ kompleksowa obsługa systemu Bezosobowego Funduszu Płac (BFP) i  współpraca 

     z systemem „płace” w zakresie tworzenia dla pracowników  własnych  wspólnych 

     kartotek, stanowiących podstawę do emisji PIT – 11, PIT – 40 i składek ZUS (de- 

     klaracje). 

 

 § 3. Zobowiązuje się: 

 

 1/ Zastępcę Kwestora do spraw ekonomiczno-finansowych do: 

- opracowania szczegółowego zakresu  działania  Działu  Planowania  i  Analiz 

                    Finansowych i przekazania go do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 

     30 kwietnia 2000 r., 

- opracowania szczegółowego zakresu czynności  dla kierownika Działu Plano- 

                    wania i Analiz Finansowych oraz przekazania go do Działu Kadr  w  terminie 

     do dnia 15 kwietnia 2000 r. 

 

 2/ Kierownika Działu Planowania i Analiz Finansowych do: 

- opracowania szczegółowego zakresu działania Sekcji  Wynagrodzeń  Bezoso- 

                    bowych oraz przekazania go do Działu Organizacyjnego w  terminie  do  dnia 

    30 kwietnia 2000 r., 

- opracowania szczegółowego zakresu czynności dla kierownika Sekcji  Wyna- 

                    grodzeń Bezosobowych i przekazania go do Działu Kadr w terminie  do  dnia 

     15 kwietnia 2000 r. 

 

 § 4. Zobowiązuje się Kwestora do wprowadzenia zmian o których mowa w niniej-

szym zarządzeniu i przedłożenia informacji z wykonania zadania do Działu Organizacyjne-

go, w terminie jednego miesiąca od dnia ich dokonania. 

 

 § 5. Nadzór nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi 

Administracyjnemu. 

 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


