
ZARZĄDZENIE  Nr 102/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  26 października 2005 r. 
 
 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ), § 89 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały Nr 113/2005 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2005 r. zarządza się, co 
następuje: 
 
 § 1. Wprowadza  się  Regulamin  Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiący Załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 
 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Ogólnych. 
 
 § 3. Traci moc Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/93 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 1993 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i Regulaminu Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 
 



Załącznik  
           do zarządzenia Nr 102/2005 
           z dnia 26 października 2005 r. 

 
Rozdział  I 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
1. Podstawowe zasady działania Uniwersytetu Wrocławskiego określa Prawo o szkolnictwie wyższym, Statut Uniwersytetu Wrocławskiego 

oraz inne ogólnie obowiązujące akty prawne, a także wewnętrzne akty normatywne. 
 
2. Regulamin Organizacyjny Administracji określa strukturę organizacyjną administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, zasady tworzenia  

i funkcjonowania komórek administracyjnych oraz zakresy ich działania. 
 

§ 2  
 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
- Uniwersytecie – oznacza to Uniwersytet Wrocławski, 
- administracji Uniwersytetu - należy przez to rozumieć wszystkie jednostki (stanowiska pracy) poza naukowo - dydaktycznymi, 

dydaktycznymi, naukowymi i bibliotecznymi, wykonujące zadania związane z realizacją celów, dla których Uniwersytet został 
powołany, 

- pracownikach administracji – należy przez to rozumieć także pracowników technicznych, ekonomicznych, obsługi oraz pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

- ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), 
- Statucie – oznacza to Statut Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalony przez Senat.  

 
2. Oświadczenie woli przekracza zakres zwykłego zarządu, jeżeli zobowiązanie zaciągnięte przez: 

1/ Prorektorów lub Kanclerza przekracza 70 000 euro, 
2/ Dziekanów lub Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej przekracza 50 000 euro, 
3/ kierowników pozostałych uczelnianych jednostek rozliczeniowych, upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych, przekracza 

30 000 euro. 
 

3. Zbycie lub nabycie nieruchomości (bez względu na wartość) przekracza zakres zwykłego zarządu. 
 

§ 3 
 

1. Administracja Uniwersytetu jest zobowiązana do efektywnego i szybkiego działania. 
 
2. Pracownicy wszystkich komórek administracyjnych są zobowiązani do ścisłej współpracy w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Uniwersytetu. 
 

§ 4  
 

Rektor, Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz, każdy w zakresie swoich kompetencji, podejmuje decyzje po przedstawieniu sprawy przez właściwą 
komórkę administracyjną. 
 

§ 5 
 

1. Funkcjonowanie administracji Uniwersytetu podlega okresowej ocenie, której przeprowadzenie zleca Rektor i której wyniki przedstawia 
Senatowi co najmniej raz w roku. 

 
2. Przy ocenie pracy kierowników komórek administracyjnych bierze się dodatkowo pod uwagę umiejętności organizacji pracy w zespole i jej 

harmonijnego przebiegu oraz inicjatywę w podejmowaniu nowych rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych. 
 

§ 6 
 

Sprawowany w Uniwersytecie system kontroli obejmuje: 
1/ kontrolę instytucjonalną, sprawowaną przez wyodrębnione organizacyjnie komórki kontroli, a mianowicie: Zespół Audytorów 

Wewnętrznych, odpowiednie działy Kwestury, Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, których 
zadaniem jest wykonywanie funkcji kontrolnych w stosunku do innych jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych,  

2/ kontrolę wewnętrzną, wykonywaną przez pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, tj. Rektora, Prorektorów, Kanclerza, 
Dyrektorów, Kwestora, Dziekanów, Prodziekanów, dyrektorów instytutów i ich zastępców, kierowników komórek administracyjnych, 

3/ kontrolę, wykonywaną przez poszczególnych pracowników, określoną w zakresie ich obowiązków. 
 

§ 7  
 

1. Kompetencje Kanclerza Uniwersytetu, określone w ustawie i Statucie, obejmują w szczególności: 
 1/ zarządzanie majątkiem Uniwersytetu w zakresie zwykłego zarządu, a w przypadku majątku przydzielonego poszczególnym jednostkom 

organizacyjnym – nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i gospodarowaniem tym majątkiem, 
 2/ organizację wykonania uchwał Senatu i zarządzeń Rektora w zakresie przewidzianym w ich treści, 
 3/ organizację wykonania zadań technicznych i eksploatacyjnych, mających na celu zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wszystkich obiektów uniwersyteckich, 
 4/ organizację prac, zmierzających do powiększenia i modernizacji bazy lokalowej Uniwersytetu, 



 5/ sprawowanie i organizowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją i konserwacją obiektów oraz urządzeń technicznych w tych 
obiektach, 

 6/ zapewnienie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia Uniwersytetu, 
 7/ nadzorowanie zaopatrzenia obiektów w niezbędne środki trwałe, materiały i urządzenia, 
 8/ zapewnienie prawidłowej gospodarki zasobami materiałowymi Uniwersytetu, 
 9/ nadzór nad prawidłowym przebiegiem współpracy podległych mu funkcjonalnie komórek administracyjnych z innymi jednostkami 

organizacyjnymi i komórkami administracyjnymi Uniwersytetu, 
 10/ analizowanie wpływów z najmu i dzierżawy, prowadzenie polityki w zakresie terminowego egzekwowania należności Uniwersytetu  

z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, 
 11/ prowadzenie aktywnej polityki w zakresie pozyskiwania klientów dla zapewnienia pełnego wykorzystania posiadanego majątku, 
 12/ kontrola właściwej eksploatacji majątku wynajętego lub wydzierżawionego, 
 13/ obsługa procesu nabywania i zbywania nieruchomości. 
 
2. W sprawach, z których wyłączona jest kompetencja Kanclerza, po podjęciu decyzji przez właściwy organ kolegialny lub jednoosobowy, 

dalsze załatwienie sprawy może być zlecone Kanclerzowi. 
 
3. W zakresie spraw objętych kompetencją Kanclerza ponosi on odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie. 
 
4. Kanclerz wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

a/ Kwestora, 
b/ Dyrektora ds. Rozwoju i Majątku, 
c/ Dyrektora ds. Technicznych. 

 
5. Kanclerza podczas jego nieobecności, zastępuje wskazany przez niego Dyrektor lub Kwestor. 
 
6. Kanclerz zobowiązany jest do składania Rektorowi rocznych pisemnych informacjio podjętych przedsięwzięciach z zakresu swojej 

podstawowej działalności dotyczących między innymi wykonania planu rzeczowo-finansowego, inwestycji, remontów, zabezpieczenia 
mienia Uniwersytetu i ważniejszych zakupów środków trwałych.  

 
§ 8 

 
Do zakresu działania Dyrektora ds. Technicznych należy zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych, będących na wyposażeniu tych obiektów, a w szczególności sprawy: 
 1/ nadzorowania i utrzymania budynków oraz urządzeń technicznych we właściwym stanie gotowości techniczno - eksploatacyjnej, w tym: 

- nadzorowanie bieżącej eksploatacji obiektów i ich stanu technicznego, 
- nadzorowanie i organizacja wykonawstwa remontów i napraw, odbióri rozliczenie wykonanych prac remontowych oraz 

egzekwowanie praw wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, 
 2/ zapewnienia koniecznych czynników energetycznych i zasileń technicznych dla Uniwersytetu, 
 3/ organizacji, koordynacji oraz nadzoru nad okresowymi i bieżącymi przeglądami obiektów i budowli, 
 4/ opracowywania ogólnych bilansów potrzeb na roboty budowlane, montażowe, techniczne i inne, 
 5/ zapewnienia kompletnej dokumentacji archiwalnej w zakresie budynków i budowli Uniwersytetu, 
 6/ nadzorowania pracy Działu Nadzoru Technicznego i Działu Infrastruktury Technicznej z innymi jednostkami organizacyjnymi  

i komórkami administracyjnymi Uniwersytetu, 
 7/ współpraca z Dyrektorem ds. Rozwoju i Majątku. 
 

§ 9 
 
Do zakresu działania Dyrektora ds. Rozwoju i Majątku należy w szczególności: 
 1/ analizowanie sposobów i systemów finansowania przedsięwzięć rozwojowych, 
 2/ współudział w przygotowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wnioskowanie tytułów inwestycyjnych,  
 3/ koordynowanie i udział w tworzeniu planów inwestycyjnych, 
 4/ nadzorowanie organizacji procesu programowania oraz planowania remontów obiektów i budowli Uniwersytetu, 
 5/ przygotowanie rocznych planów remontów oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia władzom Uniwersytetu,  
 6/ planowanie rozwoju przestrzennego, opiniowanie projektów dotyczących zabudowy i projektów obiektów, 
 7/ opiniowanie dokumentacji technicznej, nadzór nad prawidłowością przygotowanych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót 

inwestycyjnych, 
 8/ nadzór nad prawidłowym przygotowaniem procesu inwestycyjnego, koordynowanie procesu przygotowania dokumentacji technicznej na 

potrzeby inwestycyjne, 
 9/ weryfikacja umów na wykonanie dokumentacji budowlanej i inwestycyjnej, egzekwowanie uwarunkowań umownych, 
 10/ prowadzenie nadzoru rzeczowego i finansowego nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, 
 11/ nadzór nad racjonalną polityką wykorzystania środków finansowych w zakresie inwestycji, 
 12/ koordynowanie, organizowanie i nadzór nad pracami związanymi z zadaniami inwestycyjnymi wynikającymi z prawa budowlanego, 
 13/ prowadzenie całości spraw związanych z nadzorowanymi inwestycjami, 
 14/ kontrola nad właściwym kwalifikowaniem zadań inwestycyjnych, określanie potrzeb finansowych, 
 15/ kompletowanie dokumentów do rozliczania zadań inwestycyjnych,  
 16/ udział w przekazywaniu obiektów budowlanych po zakończeniu inwestycji, 
 17/ organizowanie i nadzór nad zabezpieczeniem właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego zarządzanego majątku, 
 18/ egzekwowanie od służb eksploatacyjnych przeglądów instalacji, konserwacji według instrukcji obsługi. 
 

§ 10 
 

1. Kwestor jako główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych, podlega Rektorowi (podległość funkcjonalna). W sprawach 
wynikających ze stosunku pracy Kwestor podlega Kanclerzowi (podległość służbowa). 

 
2. Kwestor jest zastępcą Kanclerza. 
 



3. Do zakresu działania Kwestora jako głównego księgowego należy w szczególności: 
 1/ prowadzenie rachunkowości Uniwersytetu, 
 2/ prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi na: 

a/ zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Uniwersytet, 
b/ zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań, 
c/ przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych, zapewnieniu należytej ochrony wartości pieniężnych, 

 3/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
 4/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym, 
 5/ dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 
 6/ bieżąca aktualizacja  ustaleń w dokumentacji  przyjętych  zasad  (polityki)  rachunkowości, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

i potrzeb Uniwersytetu. 
 

§ 11 
 
1. Kwestor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy dwóch zastępców oraz Głównego Specjalisty ds. Organizacyjno-Prawnych. 

 
2. Do zakresu działania Zastępcy Kwestora ds. Ekonomiczno – Finansowych należy w szczególności nadzór i kierowanie pracą podległych 

działów: Płac, Finansowego oraz Planowania i Analiz Finansowych. 
 
3. Do zakresu działania Zastępcy Kwestora ds. Rachunkowości należy w szczególności nadzór i kierowanie pracą podległych działów: 

Środków Trwałych i Materiałowych, Kosztów i Księgowości Finansowej Głównej. 
 

4. Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Organizacyjno – Prawnych należy w szczególności: 
1/ przygotowanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących spraw finansowo-księgowych związanych z zakresem działania Kwestury 

lub całego Uniwersytetu, 
2/ wstępna finansowa ocena projektów umów cywilnych, w których stroną jest Uniwersytet, 
3/ bieżąca analiza aktów prawnych pod kątem wykorzystania ich w Kwesturze. 

 
§ 12 

 
1. Do kompetencji kierowników komórek administracyjnych należy: 

1/ wyznaczanie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy w ramach zakresu obowiązków, 
2/ organizacja pracy w podległej komórce, 
3/ współpraca z kierownikami innych jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych, 
4/ podejmowanie inicjatyw zmierzających do ulepszenia pracy, 
5/ zgłaszanie wniosków personalnych. 
 

2. Kierownicy komórek administracyjnych zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się z przepisami prawnymi, dotyczącymi  
w szczególności zakresu ich działalności oraz instruktażu podległych im pracowników. 

 
3. Kierownicy komórek administracyjnych są odpowiedzialni za merytorycznie właściwe, rzetelne i terminowe załatwianie spraw przez 

komórkę, którą kierują oraz przez podległych im pracowników. 
 

 
Rozdział  II 

 
STRUKTURA  ADMINISTRACJI 

 
§ 13 

 
1. Zadania administracji Uniwersytetu są realizowane przez wyodrębnione organizacyjnie komórki administracyjne lub samodzielne 

stanowiska pracy. 
 

2. Administracja Uniwersytetu obejmuje komórki Administracji Centralnej (np.: działy, samodzielne sekcje, inspektoraty, zespoły, sekretariaty 
i samodzielne stanowiska pracy) oraz jednostki wydziałowe, międzywydziałowe, ogólnouczelniane i międzyuczelniane. 

 
3. W działach mogą być tworzone, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3, sekcje i samodzielne stanowiska pracy. 
 
4. Strukturę wewnętrzną komórek administracyjnych ustala Prorektor, Dziekan i Kanclerz w zależności od podległości danej komórki,  

a zatwierdza Rektor. 
 
5. Komórki administracyjne mogą działać według własnych regulaminów organizacyjnych. Decyzje w tej kwestii podejmuje Rektor. Rejestr 

komórek administracyjnych działających na podstawie własnych regulaminów organizacyjnych prowadzi Dział Organizacyjny. 
 

§ 14 
 
W Administracji Centralnej i w administracji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu mogą być tworzone inne, stałe lub doraźne, zespoły 
pracownicze lub stanowiska pracy (biura, pracownie, centra) dla obsługi administracyjnej określonych zadań. 
 

§ 15 
 
Spory kompetencyjne między komórkami administracyjnymi, w Administracji Centralnej i w administracji jednostek wydziałowych, 
pozawydziałowych i ogólnouczelnianych rozstrzyga Rektor, a w przypadku sporów między komórkami podlegającymi temu samemu 
Prorektorowi lub Kanclerzowi – odpowiednio Prorektor lub Kanclerz. 
 
 



SZCZEGÓŁOWA  STRUKTURA 
ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO 

 
§ 16 

 
ADMINISTRACJA  CENTRALNA 
 
1. Rektorowi podlegają: 
 1/ Kanclerz, 
 2/ Kwestor – funkcjonalnie, 
 3/ Biuro Promocji i Informacji,  
 4/ Biuro Rektora, 
 5/ Dział Spraw Obronnych, 
 6/ Pion Ochrony Informacji Niejawnych, 
 7/ Zespół Audytorów Wewnętrznych, 
 8/ Zespół Radców Prawnych. 
 
Schemat organizacyjny komórek administracyjnych i jednostek organizacyjnych podległych Rektorowi przedstawia Załącznik Nr 1 do 
Regulaminu. 
 
2. Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą podlegają: 
 1/ Biuro Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej, 
 2/ Dział Badań Naukowych, 
 3/ Dział Współpracy z Zagranicą, 
 4/ Sekretariat Prorektorów. 
 
Schemat organizacyjny komórek administracyjnych i jednostek organizacyjnych podległych Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy  
z Zagranicą przedstawia Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 
 
3. Prorektorowi ds. Nauczania podlega: 
 Dział Nauczania. 
 
Schemat organizacyjny komórek administracyjnych i jednostek organizacyjnych podległych Prorektorowi ds. Nauczania przedstawia  
Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 
 
4. Prorektorowi ds. Ogólnych podlegają: 

 1/ Drukarnia Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 2/ Dział Organizacyjny, 
 3/ Pełnomocnik Rektora ds. Konserwacji Zabytków. 
 

Schemat organizacyjny komórek administracyjnych i jednostek organizacyjnych podległych Prorektorowi ds. Ogólnych przedstawia  
Załącznik Nr 4 do Regulaminu. 
 
 
5. Prorektorowi ds. Studenckich podlega: 

 Dział Młodzieżowy. 
 

Schemat organizacyjny komórek administracyjnych i jednostek organizacyjnych podległych Prorektorowi ds. Studenckich przedstawia  
Załącznik Nr 5 do Regulaminu. 

 
6. Kanclerzowi podlegają: 
 1/ Kwestor - służbowo, 
 2/ Dyrektor ds. Rozwoju i Majątku, 
 3/ Dyrektor ds. Technicznych, 
 4/ Biuro Zamówień Publicznych, 
 5/ Dział Administracyjno – Gospodarczy i Spraw Socjalnych, 
 6/ Dział Inwentaryzacji, 
 7/ Dział Kadr, 
 8/ Dział Straży Uniwersyteckiej, 
 9/ Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, 
 10/ Samodzielna Sekcja Gospodarowania Majątkiem Uczelni, 
 11/ Samodzielna Sekcja ds. Nieruchomości, 
 12/ Samodzielna Sekcja Obiekty Sportowe, 
 13/ Samodzielna Sekcja Obsługi Gmachu Głównego, 
 14/ Samodzielna Sekcja Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, 
 15/ Samodzielna Sekcja Straży Bibliotecznej, 
 16/ Sekretariat Kanclerza. 
 
7. Dyrektorowi ds. Technicznych podlegają: 
 1/ Dział Infrastruktury Technicznej, 
 2/ Dział Nadzoru Technicznego, 
 3/ Sekretariat Dyrektora ds. Technicznych. 
 
8. Dyrektorowi ds. Rozwoju i Majątku podlegają: 
 1/ Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów, 
 2/ Zespół Inżyniera Kontraktu. 



9. Kwestorowi podlegają: 
 1/ Zastępca Kwestora ds. Ekonomiczno – Finansowych, 
 2/ Zastępca Kwestora ds. Rachunkowości, 
 3/ Główny Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych. 

 
10. Zastępcy Kwestora ds. Ekonomiczno - Finansowych podlegają: 
 1/ Dział Finansowy, 
 2/ Dział Planowania i Analiz Finansowych, 
 3/ Dział Płac. 

 
11. Zastępcy Kwestora ds. Rachunkowości podlegają: 
 1/ Dział Kosztów, 
 2/ Dział Księgowości Finansowej Głównej, 
 3/ Dział Środków Trwałych i Materiałowych. 
 
 
12. Związki zawodowe: 
 1/ Sekretariat Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 2/ Sekretariat Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
 
Schemat organizacyjny komórek administracyjnych podległych Kanclerzowi przedstawia Załącznik Nr 6 do Regulaminu.  
 
 
ADMINISTRACJA  JEDNOSTEK  MI ĘDZYWYDZIAŁOWYCH, 
OGÓLNOUCZELNIANYCH   I  MI ĘDZYUCZELNIANYCH 
 
1. Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą podlegają: 
 1/ Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, 
 2/ Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, 
 3/ Międzywydziałowe Laboratorium Nowych Mediów, 
 4/ Międzywydziałowe Laboratorium Sieci Komputerowych i Oprogramowania, 
 5/ Międzynarodowa Szkoła Letnia, 
 6/ Ośrodek Badań Wschodnich, 
 7/ Ośrodek Szkoleniowy w zakresie Polityki Regionalnej Unii Europejskiej EURO-REGIO-CENTRE,  
 8/ Pracownia Atlasu Dolnego Śląska. 
 
2. Prorektorowi ds. Nauczania podlegają: 
 1/ Centrum Edukacji Nauczycielskiej, 

2/ Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, 
 3/ Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française, 
 4/ Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, 
 5/ Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 
 6/ Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
 
3. Prorektorowi ds. Ogólnych podlegają: 
 1/ Archiwum Uniwersyteckie, 
 2/ Biblioteka Uniwersytecka, 
 3/ Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
4. Jednostki Międzyuczelniane: 
 1/ Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, 
 2/ Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier, 
 3/ Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych. 
 
 
ADMINISTRACJA  WYDZIAŁOWA 
 
1. WYDZIAŁ  CHEMII 
 1/ Dziekanat, 
 2/ Sekretariat Dziekana oraz Sekretariat ds. Nauki i Rozwoju Kadry, 
 3/ Sekcja Ekonomiczno-Finansowa, 
 4/ Sekcja Techniczna, 
 5/ Magazyn Odczynników Chemicznych, 
 6/ Kierownik Obiektu Dydaktycznego. 
 
2. WYDZIAŁ  FILOLOGICZNY 
 1/ Dziekanat, 
 2/ Główny Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych - Pełnomocnik Dziekana, 
 3/ Kierownicy Obiektów Dydaktycznych, 
 4/ Sekretariaty instytutów i katedr. 
 
3. WYDZIAŁ  FIZYKI  I  ASTRONOMII 
 1/ Dziekanat, 
 2/ Główny Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych – Pełnomocnik Dziekana, 
 3/ Kierownik Obiektu Dydaktycznego, 
 4/ Sekretariaty instytutów. 



4. WYDZIAŁ  MATEMATYKI  I  INFORMATYKI 
 1/ Dziekanat, 
 2/ Główny Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych – Pełnomocnik Dziekana, 
 3/ Kierownik Obiektu Dydaktycznego, 
 4/ Sekretariaty instytutów. 
 
5. WYDZIAŁ  NAUK  HISTORYCZNYCH  I  PEDAGOGICZNYCH 
 1/ Dziekanat, 
 2/ Główny Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych - Pełnomocnik Dziekana, 
 3/ Kierownicy Obiektów  Dydaktycznych, 
 4/ Sekretariaty instytutów i katedr. 

 
6. WYDZIAŁ  NAUK  PRZYRODNICZYCH 
 1/ Dziekanat, 
 2/ Główny Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych – Pełnomocnik Dziekana, 
 3/ Kierownicy Obiektów Dydaktycznych, 
 4/ Sekretariaty instytutów, katedr i innych jednostek, 
 5/ Samodzielna Sekcja Konserwacji w Ogrodzie Botanicznym. 
 
7. WYDZIAŁ  NAUK  SPOŁECZNYCH 
 1/ Dziekanat, 
 2/ Sekretariat Dziekana, 
 3/ Główny Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych – Pełnomocnik Dziekana, 
 4/ Kierownik Obiektu Dydaktycznego, 
 5/ Sekretariaty instytutów i katedr. 

 
8. WYDZIAŁ  PRAWA,  ADMINISTRACJI  I  EKONOMII 
 1/ Dziekanat, 
 2/ Dziekanat Studiów Stacjonarnych Prawa, 
 3/ Dziekanat Studiów Stacjonarnych Administracji, 
 4/ Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Prawa, 
 5/ Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Administracji, 
 6/ Dziekanat Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Ekonomii, 
 7/ Dziekanat Studiów Podyplomowych, 
 8/ Dziekanat Pomocy Materialnej dla Studentów, 
 9/ Główny Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych – Pełnomocnik Dziekana, 
 10/ Kierownik Obiektu Dydaktycznego, 
 11/ Sekcja Informatyzacji, 
 12/ Sekretariaty instytutów i katedr. 
 
9. ZAMIEJSCOWY  WYDZIAŁ  UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO  

W KŁODZKU  
 
Schemat organizacyjny Administracji Wydziałowej przedstawia Załącznik Nr 7 do Regulaminu. 
 

§ 17 
 
1. Dział można utworzyć wtedy, gdy w proponowanym składzie jest co najmniej sześć osób (1 + 5). 
 
2. Samodzielną Sekcję można utworzyć wówczas, gdy w proponowanym składzie są co najmniej cztery osoby (1 + 3). 
 
3. Sekcję w dziale lub inną komórkę administracyjną w strukturze działu można utworzyć wówczas, gdy w proponowanym składzie są co 

najmniej trzy osoby (1 + 2). 
 
4. W uzasadnionych przypadkach Senat może odstąpić od zasad określonych w ust. 1 – 3. 
 
5. Zasady podane w ust. 1 – 3 dotyczą nowo tworzonych komórek administracyjnych. W istniejących komórkach administracyjnych nie 

spełniających wymogów, jeśli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia składu, decyzje co do dalszego ich funkcjonowania podejmuje Rektor. 
 

 
Rozdział   III 

 
ZAKRESY  DZIAŁANIA  KOMÓREK  ADMINISTRACYJNYCH 

 
§ 18  

 
1. Wymienione w Rozdziale III zakresy działania komórek administracyjnych i samodzielnych stanowisk pracy mają charakter ramowy. 

Szczegółowe zakresy działania określa organ bezpośrednio nadzorujący ich działalność. 
 
2. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach ustalają, z uwzględnieniem zakresu działania danej 

komórki, kierownicy komórek administracyjnych. Są oni odpowiedzialni za ich uaktualnianie i bieżące informowanie na piśmie Działu 
Kadr.  

 
 
 
 



§ 19 
 

1. Do zadań BIURA  PROMOCJI  I  INFORMACJI należy: 
 1/ określanie i kształtowanie polityki informacyjnej i promocyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego w kraju i za granicą, 
 2/ opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych: broszur i ulotek zawierających krótką historię Uniwersytetu,  
 3/ promocja imprez naukowych i edukacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 4/ współpraca ze sponsorami Uniwersytetu i poszukiwanie nowych sponsorów, 
 5/ współpraca z biurami władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich oraz organami administracji publicznej w zakresie promocji 

Uniwersytetu i organizacji wspólnych przedsięwzięć, 
 6/ współpraca z mediami (prasą, radiem i telewizją) oraz organizowanie konferencji prasowych władz Uniwersytetu, 
 7/ prowadzenie domowej strony internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz koordynacja jej z domowymi stronami internetowymi 

jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych Uniwersytetu, 
 8/ prowadzenie Redakcji Czasopism Uniwersyteckich, 
 9/ współpraca ze stowarzyszeniami absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 10/ koordynowanie prac i redakcja Biuletynu Informacji Publicznej. 
 
2. W skład Biura wchodzą: 
 1/ Sekcja Informacji, 
 2/ Sekcja Internetowa, 
 3/ Sekcja Promocji. 
 

§ 20 
 
1. Do zakresu zadań BIURA REKTORA  należy: 
 1/ obsługa kancelaryjna Rektora, 
 2/ prowadzenie terminarza wizyt krajowych i zagranicznych Rektora oraz przygotowywanie odpowiednich materiałów na te spotkania, 
 3/ ewidencja korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej wpływającej do Rektora oraz przekazywanie jej zgodnie z dekretacją Rektora do 

odpowiednich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,  
 4/ obsługa posiedzeń Senatu – przygotowanie materiałów źródłowych i ich ekspedycja do członków Senatu drogą elektroniczną; 

zawiadamianie o terminach posiedzeń i porządku obrad oraz sporządzanie protokołów, uchwał i wyciągów z protokołów posiedzeń 
Senatu, 

 5/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rektora oraz sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji skarg  
i wniosków, 

 6/ prowadzenie Kancelarii Ogólnej, 
 7/ przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Kolegium Rektorsko–Dziekańskiego, 
 8/ prowadzenie zakładowej księgi zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy, 
 9/ prowadzenie internetowej strony Biura Rektora, 
 10/ prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Biura: zamieszczanie sprawozdań rocznych Rektora oraz uchwał  

z posiedzeń Senatu, 
 11/ prowadzenie komputerowej bazy danych adresowych i jej aktualizacja, 
 12/ prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu honorowego senatora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 13/ obsługa Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale, 
 14/ obsługa posiedzeń Komisji Etyki, 
 15/ gromadzenie decyzji konferencji i kolegiów rektorów wyższych uczelni, 
 16/ opracowywanie, zgodnie  z Instrukcją kancelaryjną, dokumentacji tworzonej w Biurze Rektora, 
 17/ prowadzenie księgi gości Uniwersytetu, 
 18/ prowadzenie całości zagadnień związanych z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz odnowieniami 

doktoratów, 
 19/ koordynowanie, w imieniu Rektora, całością spraw związanych z obsługą organizacyjną Niemiecko - Polskiego Towarzystwa 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 20/ wykonywanie prac związanych z organizacją i bezpośrednią obsługą uroczystości uniwersyteckich o charakterze ogólnouniwersyteckim  

i środowiskowym, 
 21/ koordynowanie prac o charakterze ogólnouniwersyteckim zleconych przez Rektora, 
 22/ redagowanie okolicznościowych listów, 
 23/ prowadzenie kroniki Uniwersytetu, 
 24/ obsługa gości Rektora. 
 
2. W skład Biura wchodzi Kancelaria Ogólna. 
 

§ 21 
 

DZIAŁ KADR prowadzi sprawy związane z zatrudnieniem nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, 
a w szczególności: 
 1/ przygotowuje dokumentację niezbędną do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz awansów na wyższe stanowiska, 
 2/ sporządza mianowania i umowy o pracę, 
 3/ prowadzi dokumentację źródłową związaną ze stosunkiem pracy (teczki osobowe pracowników) oraz przygotowuje akta osobowe 

pracowników zwolnionych w celu przekazania do Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 4/ ustala i dokumentuje uprawnienia pracowników dotyczące: 
 a/ wysokości dodatku stażowego, 
 b/ nagród jubileuszowych, 
 c/ dodatkowego rocznego wynagrodzenia, 
 d/ odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych, z tytułu redukcji etatu oraz odszkodowań z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, 
 5/ prowadzi dokumentację premii regulaminowej pracowników nie będących nauczycielami akademickimi i rejestruje wnioski dotyczące 

premii motywacyjnej, 
 6/ prowadzi ewidencję czasu pracy (kartoteki ewidencji) odrębnie dla każdego pracownika, 
 7/ ustala uprawnienia pracowników do urlopu wypoczynkowego sporządza plany urlopowe i prowadzi dokumentację, 



 8/ prowadzi dokumentację urlopów naukowych, szkoleniowych, bezpłatnych, zdrowotnych i okolicznościowych, 
 9/ prowadzi ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, ubezpieczenia zdrowotne   członków   rodziny   pracowników,   

współpracuje   w   tym    zakresie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz wystawia legitymacje ubezpieczeniowe pracowników  
i ich rodzin, 

 10/ prowadzi elektroniczną kartotekę poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz elektroniczną ewidencję struktury 
organizacyjnej, 

 11/ prowadzi dokumentację dotyczącą powoływania do pełnienia funkcji przez nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących 
nauczycielami akademickimi zatrudnionych na podstawie mianowania, 

 12/ przygotowuje i rejestruje nagrody dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, prowadzi ewidencję (kartotekę) nagród 
nauczycieli akademickich, 

 13/ prowadzi dokumentację stypendiów naukowych z funduszu rektorskiego, 
 14/ przygotowuje elektroniczną bazę kadrową dla Kwestury w celu sporządzenia przez Dział Płac list wynagrodzeń i wypłaty nagród, 
 15/ kompletuje wnioski emerytalne oraz rentowe i przekazuje do właściwych zakładów ubezpieczeń społecznych; zawiadamia  

o pracujących emerytach, 
 16/ kompletuje wnioski o ustalenie kapitału początkowego pracownikom Uniwersytetu urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. i przekazuje 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
 17/ aktualizuje wykaz pracowników Uniwersytetu uprawnionych do nieodpłatnego nabycia  świadectw   rekompensacyjnych,  w  związku   

z  niepodwyższaniem   płac w sferze budżetowej w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 28 czerwca 1992 r., 
 18/ wystawia skierowania na odbywanie nauki w szkołach średnich i wyższych, studiach podyplomowych, kursach zawodowych  

i prowadzi ich ewidencję, 
 19/ prowadzi ewidencję pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych lub w szczególnym charakterze, 
 20/ wystawia legitymacje na zniżki kolejowe, rejestruje je i współpracuje w tym zakresie z „PKP Przewozy Regionalne” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 21/ prowadzi dokumentację i rejestr kar porządkowych nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi, a także kar dyscyplinarnych nauczycieli akademickich, 
 22/ prowadzi dokumentację okresowych ocen nauczycieli akademickich, 
 23/ przygotowuje wnioski o odznaczenia pracowników Uniwersytetu do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz prowadzi ich rejestr, 
 24/ przygotowuje dyplomy dla odznaczonych Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego i prowadzi ich rejestr, 
 25/ prowadzi ewidencję wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, wysłanych do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, 
 26/ prowadzi obsługę administracyjną Senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia, Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 

Akademickich, rzeczników dyscyplinarnych dla nauczycieli akademickich i Komisji Odznaczeń, 
 27/ prowadzi sprawozdawczość dla GUS i MEN,  
 28/ prowadzi sprawozdawczość dla potrzeb Uniwersytetu: sprawozdania etatowe; sumy wynagrodzeń zasadniczych; sumy wynagrodzeń 

zasadniczych z wszystkimi dodatkami, wynikającymi z umowy o pracę lub mianowania; sumy dodatków funkcyjnych; średnich 
wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach i w poszczególnych jednostkach, wypłat dodatkowych wynagrodzeń z przychodów 
Uniwersytetu, 

 29/ współpracuje z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania obcokrajowców, absolwentów i bezrobotnych na 
stanowiskach nienauczycieli oraz przygotowuje kwartalne sprawozdania dotyczące zatrudnienia obco krajowców na stanowiskach 
nauczycieli akademickich, 

 30/ prowadzi dokumentację dotyczącą zatrudnienia osób niepełnosprawnych, współpracuje w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy  
i Kwesturą (sprawozdawczość dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), 

 31/ prowadzi dokumentację i imienną ewidencję: 
 a/ wypłat dodatkowych wynagrodzeń z przychodów Uniwersytetu, 
 b/ wypłat z przychodów Uniwersytetu pozostających w dyspozycji Rektora, 
 c/ aneksów ustalających wysokość honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników prac naukowych oraz określających 

udział procentowy honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących 
nauczycielami akademickimi za te prace, 

 32/ prowadzi ewidencję zaświadczeń lekarskich uprawniających do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku; przygotowuje  
z początkiem każdego roku kalendarzowego imienne wykazy pracowników, którzy nie mają aktualnych zaświadczeń lekarskich, bądź 
termin ważności zaświadczenia upłynie w danym roku i przekazuje je do Inspektoratu BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej, 
kierownictwa jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych, 

 33/ wydaje pracownikom skierowania na kontrolne badania lekarskie, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na danym 
stanowisku, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, 

 34/ wystawia legitymacje służbowe dla  nauczycieli  akademickich i prowadzi ich rejestr, 
 35/ przygotowuje informacje do Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej  Uniwersytetu  i  współpracuje  w  tym  zakresie   

z    Biurem Promocji i Informacji, 
 36/ prowadzi sprawy związane z odbywaniem staży absolwenckich przez absolwentów szkół średnich i wyższych kierowanych przez urzędy 

pracy do Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 37/ prowadzi sprawy związane ze świadczeniem pracy przez wolontariuszy.  

 
§ 22 

 
Zakres działania DZIAŁU  SPRAW  OBRONNYCH unormowany jest w przepisach szczególnych. 
 

§ 23 
 

1. INSPEKTORAT BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ sprawuje kontrolę nad 
zapewnieniem pracownikom i studentom Uniwersytetu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki oraz prowadzi sprawy 
związane z należytą organizacją ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

 1/ przeprowadza kontrole warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroluje i przegląda stan 
bezpieczeństwa pożarowego (planowane i doraźne kontrole), 

 2/ informuje władze Uniwersytetu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i przedstawia wnioski zmierzające do ich usunięcia, 
 3/ uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i prowadzi dokumentację 

w tym zakresie, 
 4/ współpracuje z Pracownią Analiz Elementarnych i Badań Środowiska przy organizacji pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na 

poszczególnych stanowiskach pracy, 



 5/ inicjuje  przeprowadzanie  okresowych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu, 
 6/ przeprowadza szkolenia wstępne nowo zatrudnianych pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, współorganizuje szkolenia okresowe, 
 7/ przeprowadza  szkolenia  wstępne  studentów  rozpoczynających  naukę  w  Uniwer- 
  sytecie w  zakresie  bezpieczeństwa  i higieny nauki oraz ochrony przeciwpożarowej, 
 8/ inicjuje i koordynuje realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
 9/ opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Uniwersytetu, 
 10/ uczestniczy w komisyjnych odbiorach przekazywanych do użytkowania nowo budowanych i remontowanych obiektów Uniwersytetu lub 

ich części celem stwierdzenia czy obiekty te spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 11/ uczestniczy w pracach Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Komisji do spraw przyznawania dodatków za pracę  

w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. 
 
2. W skład Inspektoratu wchodzi Sekcja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 

§ 24 
 

1. Do zadań PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH należy w szczególności: 
 1/ organizowanie ochrony informacji niejawnych, 
 2/ klasyfikowanie informacji niejawnych, 
 3/ udostępnianie informacji niejawnych, 
 4/ postępowanie sprawdzające, w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwane dalej „postępowaniem 

sprawdzającym”, 
 5/ szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
 6/ ewidencjonowanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami  

o ustaleniu rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego oraz w kwestionariuszu 
bezpieczeństwa przemysłowego, 

 7/ organizacja kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych, 
 8/ ochrona informacji niejawnych w systemach i w sieciach teleinformatycznych, 
 9/ stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnych. 
 
2. W skład Pionu wchodzi Kancelaria Tajna. 
 

§ 25 
 
Do zakresu działania ZESPOŁU AUDYTORÓW  WEWNĘTRZNYCH  należy: 
 1/ badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzenie: 
 a/ przestrzegania zasad rachunkowości, 
 b/ zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi, 
 c/ zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych, 
 2/ ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów 

publicznych, 
 3/ ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskania możliwie najlepszych efektów w ramach 

posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągania zobowiązań, 
 4/ identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością Uniwersytetu, a w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem 

oraz ocena sprawności sytemu kontroli wewnętrznej, 
 5/ ocena sytemu gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, 
 6/ ocena wykonania wniosków pokontrolnych w obszarach przeprowadzonych zadań audytowych, 
 7/ składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania 

Uniwersytetu w danym obszarze, 
 8/ opracowanie w porozumieniu z Rektorem rocznego planu audytu, 
 9/ opracowanie i przedstawienie Rektorowi oraz Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego rocznego sprawozdania z wykonania 

zadań audytowych. 
 

§ 26 
 
1. Zakres działania ZESPOŁU  RADCÓW   PRAWNYCH  określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późniejszymi zmianami). 
 

2. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności: 
 1/ udzielanie organom Uniwersytetu – wymienionym w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego – porad i konsultacji prawnych, 
 2/ sporządzanie opinii prawnych na wniosek wymienionych w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego organów Uniwersytetu, 
 3/ występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi, 
 4/ udzielanie pomocy prawnej kierownikom jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, jeżeli obowiązujące przepisy ustawowe przewidują 

możliwość zwrócenia się o taką pomoc, 
 5/ współpraca z Działem Organizacyjnym i Kwesturą w zakresie windykacji należności Uniwersytetu. 

 
§ 27 

 
BIURO  PROGRAMÓW  UNII  EUROPEJSKIEJ  I  WSPÓŁPRACY  REGIONALNEJ działa jako Lokalny Punkt Kontaktowy  
ds. Programów Ramowych Unii Europejskiej. 
Do zadań Biura należy w szczególności:  
 1/ upowszechnianie informacji na temat możliwości pozyskiwania: 
 a/ funduszy na badania z europejskich programów badawczych, 
 b/ środków z funduszy strukturalnych, w szczególności na badania, szkolenia, praktyki, staże, stypendia, studia podyplomowe, transfer 

wiedzy, doradztwo, tworzenie sieci,  
 2/ tworzenie bazy danych o projektach zgłaszanych do konkursów oraz przyjętych do realizacji, 



 3/ pomoc techniczna w przygotowaniu wniosków do Komisji Europejskiej oraz wniosków o dofinansowanie projektów badawczych  
i projektów społecznych do funduszy strukturalnych, 

 4/ pomoc na etapie negocjowania warunków realizacji projektu, 
 5/ pomoc w zarządzaniu i administrowaniu projektami przyjętymi do realizacji (ustalanie zasad postępowania przy realizacji projektów do 

nowych programów), 
 6/ organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników Uniwersytetu, 
 7/ przygotowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Biura, 
 8/ redagowanie „Elektronicznego Biuletynu Biura” dla pracowników Uniwersytetu,  
 9/ współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym we 

Wrocławiu, a także Krajowym Punktem Kontaktowym w Warszawie. 
 

§ 28 
 
1. DZIAŁ  BADAŃ  NAUKOWYCH prowadzi sprawy związane z rozwojem kadry naukowej oraz organizacją badań naukowych,  
a w szczególności sprawy dotyczące: 
 1/ badań naukowych realizowanych w ramach działalności statutowej, badań własnych, działalności wspomagającej badania w obszarze 

nauki, projektów badawczych, finansowanych ze źródeł krajowych, 
 2/ zbierania informacji na temat możliwości finansowania badań naukowych przez ośrodki krajowe i zagraniczne oraz prowadzenie rejestru 

tych ośrodków, 
 3/ doradztwa w zakresie poszukiwania środków na finansowanie badań naukowych oraz uzyskiwania stypendiów naukowych, 
 4/ pozyskiwania środków finansowych na zakup aparatury naukowo - badawczej z różnych źródeł, 
 5/ obsługi krajowych staży naukowych, 
 6/ prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń indywidualnych na wykonywanie doświadczeń oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych  

z wykorzystaniem zwierząt, 
 7/ uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, 
 8/ prowadzenia centralnych uczelnianych albumów nadawanych stopni naukowych (w układzie wydziałowym), 
 9/ prowadzenia rejestrów oraz nadawania dla wszystkich wydziałów numerów dyplomów do doktoratów i habilitacji, 
 10/ przekazywania dokumentacji przewodów habilitacyjnych do Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych w Warszawie i wysyłanie do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji o nadanych stopniach naukowych, 
 11/ wynalazczości i ochrony patentowej, 
 12/ imprez naukowych, 
 13/ nagród dla nauczycieli akademickich, 
 14/ stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, 
 15/ redakcji Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działalności działu, 
 16/ upowszechniania i promowania wyników badań naukowych, 
 17/ sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw, 
   18/  obsługi administracyjnej Senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą. 
 
 
2. W skład Działu wchodzi Sekcja Aparatury Naukowej i Eksportu, która prowadzi obsługę    wszystkich   jednostek    organizacyjnych    

Uniwersytetu    Wrocławskiego w zakresie: 
 1/ zakupów aparatury naukowo - badawczej, dydaktycznej, wyposażenia biurowego i urządzeń technicznych należących do środków 

trwałych, odczynników chemicznych i wyposażenia laboratoryjnego: 
 a/ prowadzi elektronicznie rejestr zamówień aparatury naukowo - badawczej, wyposażenia biurowego i sprzętu teletechnicznego, wraz z 

częściami zamiennymi do nich, finansowanymi z budżetu Uniwersytetu, dotacji Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (działalność 
statutowa i badania własne oraz granty) oraz ze środków przyznanych przez inne organizacje krajowe i zagraniczne, 

 b/ przygotowuje umowy na dostawę aparatury naukowo-badawczej, wyposażenia biurowego i sprzętu teletechnicznego, dla jednostek 
organizacyjnych, Administracji Centralnej, w oparciu o protokoły komisji przetargowej, w ścisłej współpracy z Zespołem Radców 
Prawnych, 

 c/ dokonuje transfery walutowe (operacje finansowo – walutowe) przy zakupach za granicą, 
 d/ dokonuje wyceny faktur sporządzonych w walutach obcych celem ustalenia wartości zakupionej za granicą aparatury naukowo - 

badawczej i innych towarów, 
 e/ koordynuje rozliczenie kosztów aparatury zgodnie ze źródłami  ich  finansowania, 
 f/ przygotowuje protokoły przyjęcia środka trwałego (dokument OT), protokoły zwiększenia lub zmniejszenia wartości oraz dokumenty 

zmiany miejsca użytkowania, wraz z klasyfikowaniem środków trwałych przez określenie grupy towarowej, stanowiącej podstawę do 
ustalenia stawki amortyzacyjnej, 

 g/ prowadzi i rozlicza eksport towarów i usług w ramach zleceń i umów zawieranych przez Uniwersytet z kontrahentami zagranicznymi, 
 2/ obsługi celnej transakcji zagranicznych importowych i eksportowych, w zakresie: 
 a/ przygotowywania dokumentów SAD i innych dokumentów z nimi związanych, zależnych od procedury celnej, 
 b/ występowania w imieniu Uniwersytetu do właściwych urzędów celnych z wnioskami o dopuszczenie importowanej aparatury na 

polski obszar celny oraz dokonywania odpraw celnych ostatecznych, 
 c/ przygotowywania dokumentów celnych dla agencji celnych w przypadku odpraw celnych w urzędach celnych zlokalizowanych poza 

Wrocławiem oraz stała współpraca z nimi, 
 d/ przygotowywania odwołań i korespondencji do urzędów celnych, celem uzyskania korzystnych warunków wprowadzenia towaru na 

polski obszar celny, 
 3/ obrotu towarowego z krajami Wspólnoty Europejskiej: 
 a/ naliczanie podatku od towarów i usług (VAT) oraz wystawianie „Faktur wewnętrznych VAT” do każdej faktury zagranicznej, przy 

nabywaniu w krajach Wspólnoty Europejskiej aparatury naukowo - badawczej, sprzętu biurowego i teletechnicznego, 
 b/ prowadzenie rejestru „Faktur wewnętrznych VAT”, 
 c/ dokonywanie co miesiąc w Izbie Celnej zgłoszeń statystycznych INTRASTAT oraz korekt do zgłoszenia (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 

za dany okres sprawozdawczy, w terminie do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po tym okresie, 
 d/ przekazywanie do Działu Księgowości Finansowej (Głównej) Kwestury miesięcznych informacji dotyczących 

wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i usług - do deklaracji dla podatku od towarów i usług 
VAT-7 - w terminie do 12 dnia następnego miesiąca, 

 e/ składanie w urzędzie skarbowym kwartalnych „Informacji Podsumowujących” (VAT-UE) o dokonanych wewnątrzwspólnotowych 
nabyciach i wewnątrz-wspólnotowych dostawach towarów i usług, za okresy kwartalne w terminie do  



25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz niezwłocznego składania korekt -  
w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

 4/ prowadzenia Centralnego Rejestru Umów (CRU): 
 a/ rejestracja elektroniczna umów zawieranych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu, w bazach branżowych, uwzględniających 

szerokie spektrum tematyczne zawieranych umów, 
 b/ sporządzanie wykazów zbiorczych w podziale na jednostki organizacyjne, źródła finansowania ułatwiających analizę wysokości 

wydatków oraz podejmowanie strategicznych decyzji. 
 
3. Sekcja Aparatury  Naukowej  i  Eksportu prowadzi obsługę administracyjną Uczelnianej   
     Komisji Wyborczej. 
      

§ 29 
 

1. DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ prowadzi sprawy związane ze współpracą Uniwersytetu z zagranicznymi placówkami 
naukowymi, a w szczególności: 

 1/ przygotowuje umowy o współpracy naukowej z zagranicą, 
 2/ współdziała przy organizacji sympozjów i zjazdów, w których uczestniczą goście zagraniczni, 
 3/ opracowuje uczelniane plany wyjazdów na zagraniczne stypendia naukowe, 
 4/ prowadzi sprawy związane z naukowymi wyjazdami zagranicznymi pracowników i kierowaniem studentów na studia za granicą, 
 5/ prowadzi sprawy związane z pobytem w Polsce gości zagranicznych, 
 6/ prowadzi operacje finansowo-dewizowe związane z delegowaniem za granicę, 
 7/ inicjuje i organizuje udział Uniwersytetu Wrocławskiego w międzynarodowych programach edukacyjnych, 
 8/ promuje Uniwersytet w ośrodkach i placówkach naukowych oraz nawiązuje nowe kontakty dydaktyczne za granicą, 
 9/ prowadzi sprawy związane z wymianą studencką (wyjazdy i przyjazdy) oraz z pobytem stażystów i doktorantów zagranicznych, 
 10/ obsługuje stażystów i doktorantów wyjeżdżających za granicę, 
 11/ informuje studentów polskich o możliwościach kształcenia za granicą, 
 12/ przygotowuje i koordynuje projekty międzynarodowe (miedzy innymi SOCRATES,TEMPUS). 
 
3. W skład Działu wchodzi Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej. 
4.  
 

§ 30 
 
Do zadań  SEKRETARIATU   PROREKTORÓW  należy: 
 1/ organizacja Sekretariatu Prorektora ds.  Badań  Naukowych  i  Współpracy z  Zagranicą, 
 2/ organizacja Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych, 
 3/ prowadzenie terminarza wizyt krajowych i zagranicznych Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektora ds. 

Ogólnych, 
 4/ ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą i Prorektora 

ds. Ogólnych, 
 5/ przygotowywanie pism i listów, 
 6/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków w zakresie kompetencji Prorektorów, 
 7/ wystawianie i prowadzenie rejestru delegacji służbowych krajowych dla pracowników działów oraz jednostek organizacyjnych 

podległych bezpośrednio Prorektorom, 
 8/ współpraca z jednostkami Uniwersytetu, jednostkami samorządowymi i organizacyjnymi, 
 9/ współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie informacyjnym. 
 

§ 31 
 

DZIAŁ  NAUCZANIA prowadzi sprawy związane z organizacją nauczania oraz rekrutacją na studia, a w szczególności: 
 1/ współdziała z dziekanatami wydziałów przy: 
 a/ organizacji i prowadzeniu rekrutacji na wszystkich rodzajach studiów, 
 b/ tworzeniu nowych kierunków i specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
 c/ organizacji szkolenia wojskowego dla studentów, 
 d/ reorganizacji studiów oraz wprowadzenia Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych oraz oceny pakietów informacyjnych, 
 e/ sporządzaniu sprawozdań w zakresie: 
 - liczby studentów, 
 - liczby zajęć dydaktycznych realizowanych na wszystkich systemach studiów, 
 - liczby godzin usługowych i podziału środków finansowych na te godziny, 
          f/ prowadzeniu spraw związanych z organizacją nauczania oraz planami i programami studiów doktoranckich i podyplomowych, 
 2/ opracowuje i rozpowszechnia informacje o studiach prowadzonych w Uniwersytecie oraz opracowuje materiały promocyjne  

o nauczaniu w Uniwersytecie, 
 3/ prowadzi Księgę dyplomów, 
 4/ przygotowuje decyzje odwoławcze dotyczące skreślenia z listy studentów, 
 5/ prowadzi album doktorantów oraz rejestr wydanych świadectw ukończenia studiów doktoranckich, 
 6/ koordynuje i współuczestniczy w  sprawach  związanych  z  utworzeniem i zamknięciem studiów doktoranckich, 
 7/ organizuje i nadzoruje monitorowanie przebiegu ewaluacji procesu dydaktycznego, 
 8/ prowadzi administracyjną obsługę Senackiej Komisji Nauczania,  
       9/ powołuje i obsługuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, 
 10/ prowadzi Centralny Album Studenta, 
 11/ koordynuje i nadzoruje program mobilności studentów „MOST”, 
 12/ udziela odpowiedzi na skargi sądowe dotyczące przyjęć na studia i procesu dydaktycznego, 
 13/ obsługuje sekretariat Prorektora ds. Nauczania, 
 14/ prowadzi  rejestr   skarg  i  wniosków    w   zakresie   kompetencji   Prorektora   ds. Nauczania. 
 

 



§ 32 
 
DZIAŁ ORGANIZACYJNY prowadzi sprawy dotyczące struktury, organizacji i funkcjonowania Uniwersytetu, a w szczególności: 
 1/ opracowuje projekty zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych aktów wewnętrznych na podstawie materiałów dostarczonych przez 

jednostki organizacyjne i komórki administracyjne,  
 2/ zaopatruje poszczególne jednostki organizacyjne i komórki administracyjne w wewnętrzne akty normatywne Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 
 3/ prowadzi ewidencję wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu oraz wprowadza je do Biuletynu Informacji Publicznej,  
 4/ prowadzi kontrolę wykonania zarządzeń Rektora i sporządza roczne sprawozdania dla Rektora, 
 5/ udziela informacji zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w zakresie przygotowania dokumentów związanych ze zmianami 

organizacyjnymi Uniwersytetu, 
 6/ przygotowuje materiały na posiedzenia Senatu dotyczące zmian w Statucie oraz w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu po uprzednim 

zaopiniowaniu ich przez Komisję Organizacji i Rozwoju i Komisję Statutową, 
 7/ opracowuje i rozpowszechnia informacje dotyczące aktualnej struktury organizacyjnej Uniwersytetu, 
 8/ prowadzi całokształt spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych i świadczeń niepieniężnych na rzecz Uniwersytetu we 

współpracy z Kwesturą i Zespołem Radców Prawnych, 
 9/ prowadzi administracyjną obsługę Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju i Senackiej Komisji Statutowej, 
    10/ prowadzi rejestr upoważnień i pełnomocnictw. 

 
§ 33 

  
Do zakresu działania PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. KONSERWACJI ZABYTKÓW należy: 
 1/ współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie uzgodnienia wszystkich spraw związanych z ochroną  

i konserwacją zabytków należących do Uniwersytetu lub będących w jego zarządzie, 
 2/ współpraca z władzami konserwatorskimi miasta Wrocławia lub innymi władzami, 
 3/ opracowywanie planów konserwacji obiektów Uniwersytetu. 
 

§ 34 
 
1. DZIAŁ  MŁODZIEŻOWY  prowadzi sprawy związane z zarządzaniem domami studenckimi, pomocą materialną dla studentów  

i doktorantów, zakwaterowaniem, żywieniem i opieką zdrowotną studentów i doktorantów oraz z działalnością samorządu studenckiego  
i samorządu doktorantów, a w szczególności: 

 1/ prowadzi całokształt spraw związanych z zarządzaniem domami studenckimi, stołówką studencką, 
 2/ planuje i sprawuje nadzór nad zakwaterowaniem studentów, 
 3/ nadzoruje przestrzeganie trybu i zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów oraz załatwianie całokształtu spraw związanych  

z odwołaniami studentów w powyższych sprawach, 
 4/ prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym uczestników studiów doktoranckich i ich rodzin, 
 5/ prowadzi sprawy związane z pomocą materialną dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów zagranicznych, 
 6/ prowadzi sprawy organizacyjne związane z działalnością samorządu doktorantów oraz kół naukowych i organizacji doktorantów, 
 7/ prowadzi sprawy organizacyjne związane z realizacją programu Samorządu Studenckiego, organizacji studenckich kół naukowych  

i zespołów artystycznych, 
 8/ sprawuje nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność studencką oraz pomoc 

materialną dla studentów, 
 9/ prowadzi sprawy organizacyjne dotyczące studentów cudzoziemców, 
 10/ prowadzi wszystkie sprawy wynikające z przepisów o Zasadach gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczących 

Działu, 
 11/ prowadzi sprawy Działu wynikające z realizacji Prawa zamówień publicznych, 
 12/ prowadzi obsługę administracyjną rzeczników dyscyplinarnych oraz komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów, 
 13/ obsługuje sekretariat Prorektora ds. Studenckich,  
 14/ prowadzi rejestr skarg i wniosków w zakresie kompetencji Prorektora ds. Studenckich, 
 15/ prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów, 
 16/ prowadzi sprawy organizacyjne związane z ubieganiem się przez studentów o przyznanie kredytów lub pożyczek studenckich oraz ich 

umarzaniem. 
 
2. W skład Działu wchodzi Samodzielna Sekcja Konserwacji. 

 
§ 35 

 
BIURO  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH prowadzi procedury zmierzające do udzielania przez Uniwersytet zamówień publicznych w trybie 
określonym przez Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie 
Wrocławskim, a w szczególności: 
 1/ prowadzi ewidencję zamówień w postaci rejestru elektronicznego i księgi zamówień, 
 2/ przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:  
 a/ kompletuje dokumenty przetargowe niezbędne do przeprowadzenia postępowania, 
 b/ redaguje i kieruje do publikacji ogłoszenia dotyczące postępowań, 
 c/ uczestniczy w komisjach przetargowych, 
 d/ sporządza dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
 e/ rozstrzyga protesty i odwołania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
 f/ archiwizuje dokumentację przetargową, 
 3/ opracowuje, aktualizuje lub opiniuje wewnętrzne akty prawne dotyczące zamówień publicznych, 
 4/ współpracuje i udziela pomocy merytorycznej upoważnionym do postępowania jednostkom organizacyjnym,  
 5/ współpracuje z Zespołem Audytorów Wewnętrznych w zakresie dotyczącym zamówień publicznych,  
 6/ opracowuje plan zamówień publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 7/ sporządza sprawozdania z udzielonych zamówień, 
 8/ prowadzi podstrony internetowe Biuletynu Informacji Publicznej, 
 9/ prowadzi obsługę administracyjną: 



 a/ Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Remontowo - Budowlanych, 
 b/ Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Dostaw i Usług. 
 

§ 36 
 
1. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY i SPRAW SOCJALNYCH realizuje zadania z zakresu administrowania 
nieruchomościami Uniwersytetu, zaopatrzenia materiałowego wydzielonych jednostek Uniwersytetu oraz działalności socjalnej Uniwersytetu,  
a w szczególności: 
 1/ prowadzi obsługę obiektów Uniwersytetu w zakresie świadczeń komunalnych oraz ewidencję tych świadczeń z rozbiciem na 

poszczególne jednostki Uniwersytetu, 
  2/ prowadzi obsługę świadczeń telekomunikacyjnych oraz ewidencję tych świadczeń z rozbiciem na poszczególne jednostki Uniwersytetu, 
 3/ przygotowuje i zawiera umowy najmu lub dzierżawy niektórych lokali (pomieszczeń) Uniwersytetu oraz lokali na potrzeby Uniwersytetu 

wraz z wystawianiem faktur, 
 4/ prowadzi nadzór nad wynajętymi lub wydzierżawionymi pomieszczeniami z rozbiciem kosztów na poszczególne jednostki, 
 5/ prowadzi ewidencję dochodów uzyskanych z tytułu umów najmu lub dzierżawy lokali i terenów Uniwersytetu, 
 6/ prowadzi sprawy związane z działalnością hoteli asystenta i mieszkań służbowych, 
 7/ dokonuje zakupów według zamówień poszczególnych jednostek Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie, 
 8/ przygotowuje w porozumieniu z Biurem Zamówień Publicznych dokumentację niezbędną do przeprowadzania przetargów na usługi, 

dostawy i zakupy, 
 9/ prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczenia nieruchomości Uniwersytetu, 
 10/ prowadzi magazyn druków, odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, 
 11/ nalicza dofinansowanie do wypoczynku pracownikom, ich rodzinom oraz emerytom i rencistom, 
 12/ przygotowuje propozycje wczasów dla pracowników i ich rodzin oraz kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, 
 13/ prowadzi sprawy związane z udzielaniem pożyczek mieszkaniowych pracownikom, emerytom i rencistom, 
 14/ prowadzi sprawy dotyczące zapomóg dla pracowników, emerytów i rencistów, 
 15/ przygotowuje i organizuje obsługę socjalną dla emerytów i rencistów, 
 16/ przygotowuje propozycje dostępu do rekreacji i wypoczynku (basen, wycieczki) oraz uczestniczy w ich organizowaniu, 
 17/ prowadzi rejestr udzielanych świadczeń socjalnych,  
 18/ sporządza plany Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sprawozdania z ich realizacji, 
 19/ prowadzi obsługę komisji związkowych: Komisji Bytowej, Komisji ds. Wypoczynku 
  i Komisji Mieszkaniowej. 
 
2. W skład Działu wchodzą: 
 1/ Sekcja Zaopatrzenia, 
 2/ Sekcja Spraw Socjalnych, 
 3/ Kierownicy Obiektów Dydaktycznych. 
 

§ 37 
 
DZIAŁ  INWENTARYZACJI  przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych Uniwersytetu, a w szczególności: 
 1/ przeprowadza inwentaryzacje planowane, zdawczo-odbiorcze i doraźne, 
 2/ opracowuje plany inwentaryzacji ciągłej oraz harmonogramy kwartalnych spisów z natury, 
 3/ nadzoruje przygotowanie pól spisowych do inwentaryzacji, prowadzi rejestr pól spisowych i osób materialnie odpowiedzialnych, 
 4/ współpracuje z Działem Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury w zakresie ustalania różnic inwentaryzacyjnych poprzez 

porównanie między stanem rzeczywistym, a ewidencją księgową,  
 5/ prowadzi wyjaśnienia powstałych różnic inwentaryzacyjnych z osobami materialnie odpowiedzialnymi w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych, 
 6/ współpracuje z Samodzielną Sekcją Gospodarowania Majątkiem Uczelni w zakresie przeprowadzania zagospodarowania zbędnych 

składników majątkowych w Uniwersytecie, 
 7/ opracowuje kwartalne sprawozdania dla Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w Uniwersytecie, 
 8/ przygotowuje na wniosek Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej Uniwersytetu obciążenia osób materialnie odpowiedzialnych za braki 

zawinione, 
 9/ prowadzi obsługę Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 

§ 38 
 
DZIAŁ STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ organizuje ochronę budynków i mienia Uniwersytetu przed zniszczeniem, kradzieżą i dewastacją,  
a w szczególności: 
 1/ zabezpiecza wszystkie obiekty Uniwersytetu przed kradzieżą oraz przedostaniem się osób nieupoważnionych na teren obiektów 

strzeżonych, 
 2/ niezwłocznie powiadamia Kanclerza lub policję o zdarzeniach przestępczych i wykroczeniach, zaistniałych na terenie strzeżonego 

obiektu Uniwersytetu, 
 3/ zabezpiecza ślady i dowody przestępstwa. 
 

§ 39 
 
SAMODZIELNA SEKCJA GOSPODAROWANIA  MAJĄTKIEM  UCZELNI prowadzi: 
 1/ sprawy związane z zagospodarowaniem środków trwałych i środków trwałych o niskiej wartości wycofanych z użytkowania oraz 

zbędnych, a w szczególności: 
 a/ realizuje wnioski Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej i Wyceny Likwidowanych Środków Trwałych, 
 b/ zapewnia obsługę Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej i Wyceny Likwidowanych Środków Trwałych oraz Uczelnianej Komisji 

Likwidacyjnej Druków Ścisłego Zarachowania, 
 c/ dokonuje niezbędnych czynności związanych z zagospodarowaniem zapasów zbędnych i nieprawidłowych, 
 d/ kontroluje prawidłowość oznakowania sprzętu stanowiącego zapasy zbędne, 
 e/ współpracuje z Działem Inwentaryzacji w zakresie regularnego przeprowadzania kasacji zbędnych składników majątkowych 

Uniwersytetu, 



 2/ sprawy związane z likwidacją druków ścisłego zarachowania. 
 

§ 40 
 
Zadaniem SAMODZIELNEJ SEKCJI DS. NIERUCHOMOŚCI jest prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami,  
a w szczególności: 
 1/ prowadzenie i aktualizacja ewidencji nieruchomości będących własnością Uniwersytetu, bądź pozostających w użytkowaniu wieczystym 

Uniwersytetu wraz z bazą danych zawierającą: 
 a/ powierzchnię i kubaturę budynków, 
 b/ wypisy z ewidencji gruntów i wyrysy z map ewidencyjnych, 
 c/ odpisy ksiąg wieczystych, 
 d/ wpisy do rejestru zabytków, 
 e/ stan techniczny budynków, 
 2/ przygotowywanie dokumentacji i uczestniczenie w transakcjach dotyczących majątku nieruchomego, 
 3/ udział w pracach związanych z obsługą geodezyjną działek, 
 4/ monitorowanie czynności prowadzonych przez podmioty będące właścicielami nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami 

Uniwersytetu, mogących powodować zmiany w korzystaniu z nieruchomości Uniwersytetu, 
 5/ prowadzenie ewidencji umów najmu, dzierżawy i użyczenia, 
 6/ reprezentowanie interesów Uniwersytetu w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących 

tereny należące do Uniwersytetu, 
 7/ utworzenie i udostępnianie zbioru informacji o obowiązujących nieruchomości Uniwersytetu miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego,  
 8/ ogłaszanie informacji o nieruchomościach Uniwersytetu przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, 
 9/ zlecanie szacunkowych wycen nieruchomości, 
 10/ prowadzenie sprawozdawczości, 
   11/  obsługa Senackiej Komisji Inwestycji i Majątku. 
 

§ 41 
 

SAMODZIELNA  SEKCJA - OBIEKTY  SPORTOWE sprawuje nadzór nad obiektami sportowymi Uniwersytetu, a w szczególności: 
 1/ kontroluje prawidłowe wykorzystanie obiektów sportowych, 
 2/ zabezpiecza materiałowo i sprzętowo zajęcia dydaktyczne, 
 3/ zawiera i realizuje umowy dotyczące wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego, 
 4/ organizuje i kontroluje wykonanie remontów oraz adaptacji obiektów sportowych. 
 

§ 42 
 
SAMODZIELNA SEKCJA OBSŁUGI GMACHU GŁÓWNEGO administruje pomieszczeniami Gmachu Głównego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, a w szczególności do zadań Sekcji należy: 
 1/ dbałość i odpowiedzialność za wyposażenie pomieszczeń, 
 2/ zapewnienie prawidłowego wykorzystania pomieszczeń zgodnego z ich przeznaczeniem, 
 3/ wynajem sal – negocjowanie cen, zawieranie umów, wystawianie faktur, bieżące rozliczanie wpływów z Kwesturą, 
 4/ prowadzenie grafiku wykorzystania pomieszczeń, 
 5/ zabezpieczenie sprzętu nagłaśniającego i innego rodzaju urządzeń podczas uroczystości uniwersyteckich i innych imprez odbywających 

się w pomieszczeniach Gmachu Głównego, 
 6/ zabezpieczenie zespołu osób do obsługi uroczystości uniwersyteckich i ogólnouczelnianych, 
 7/ prowadzenie ewidencji składników majątkowych znajdujących się w Gmachu Głównym, 
 8/ kontrola wykonywania prac porządkowych przez firmę sprzątającą, 
 9/ składanie zapotrzebowania na materiały, środki czystości i sprzęt, który jest niezbędny do funkcjonowania jednostek administracyjnych  

w Gmachu Głównym, 
 10/ współpraca we wszystkich sprawach administracyjno – gospodarczych z kierownikami jednostek będących użytkownikami pomieszczeń 

Gmachu Głównego. 
 

§ 43 
 
SAMODZIELNA SEKCJA - PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA udziela członkom PKZP pożyczek gotówkowych,  
a w szczególności: 
 1/ sporządza listy potrąceń, zadłużeń i wkładów wszystkich członków, 
 2/ ustala stan kont osobistych członków i uzgadnia je z ewidencją finansową, 
 3/ dekretuje i księguje dowody kasowe i wyciągi bankowe, 
 4/ współdziała z Zarządem PKZP i Komisją Rewizyjną, 
 5/ sporządza roczne sprawozdania statystyczno - finansowe, 
 6/ sporządza aktualizację danych dotyczących potrąceń rat pożyczek i zmiany sald, 
 7/ prowadzi ewidencję członków kasy, 
 8/ informuje członków o stanie ich kont w PKZP. 
 

§ 44 
 
Do zadań SAMODZIELNEJ SEKCJI STRAŻY BIBLIOTECZNEJ należy: 
 1/ zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionego obszaru, 
 2/ ochrona budynków, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, 
 3/ ochrona mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
 4/ zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie chronionym oraz informowanie o takich przypadkach przełożonego, 
 5/ ujawnianie faktów dewastacji mienia, 
 6/ niezwłoczne powiadomienie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie chronionego obiektu oraz zabezpieczenie 

miejsca ich popełnienia do czasu przybycia policji i prokuratora, 



 7/ konwojowanie wartości pieniężnych. 
 

§ 45 
 

Do zadań SEKRETARIATU  KANCLERZA należy: 
 1/ obsługa kancelaryjna Kanclerza i Dyrektora ds. Rozwoju i Majątku, 
 2/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Kanclerza, 
 3/ prowadzenie rejestru wystawionych poleceń wyjazdów służbowych dla Dyrektora ds. Technicznych, Dyrektora ds. Rozwoju  

i Majątku, Kwestora oraz pracowników podległych Kanclerzowi. 
 

§ 46 
 

Do zadań  ZESPOŁU  INŻYNIERA  KONTRAKTU należy w szczególności: 
 1/ udział w organizowaniu procesu inwestycyjnego i pełnienie obowiązków inwestora bezpośredniego w toku realizacji wyznaczonych 

inwestycji, 
 2/ uczestniczenie w kształtowaniu planu rzeczowo - finansowego poszczególnych inwestycji, 
 3/ zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego przez projektanta, 
 4/ wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru technicznego i prawnego na budowie, 
 5/ kompletowanie i weryfikacja dokumentacji finansowej inwestycji, 
 6/ pełnienie funkcji doradcy technicznego w zakresie przygotowania materiałów przetargowych, ewaluacji i wyboru ofert oraz udział  

w negocjacjach kontraktowych, 
 7/ zarządzanie kontraktem (administrowanie przedsięwzięciem), 
 8/ przedkładanie Kanclerzowi – w okresach półrocznych - kompleksowych sprawozdań rzeczowych i finansowych dotyczących 

realizowanych inwestycji. 
 

§ 47 
 
1. DZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  prowadzi racjonalną eksploatację w zakresie utrzymania i konserwacji instalacji maszyn  

i urządzeń (z wyłączeniem laboratoryjnych) znajdujących się w obiektach  Uniwersytetu (z wyjątkiem obiektów Działu Młodzieżowego, 
poza urządzeniami dźwigowymi), a w szczególności: 

 1/ sprawuje pieczę w zakresie konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej: 
 - urządzeń, maszyn i sieci elektrycznej, 
 - urządzeń i instalacji telekomunikacyjnej, 
 - instalacji wodno – kanalizacyjnej i gazowej, 
 - instalacji centralnego ogrzewania i kotłów, 
 - instalacji wentylacyjnej, 
 - urządzeń dźwigowych, 
 - urządzeń chłodniczych, 
 - urządzeń alarmowych, 
 2/ przeprowadza okresowe przeglądy techniczne w/w infrastruktury technicznej, 
 3/ współpracuje z Działem Przygotowania Inwestycji i Remontów w zakresie planowania i realizacji remontów obiektów Uniwersytetu oraz 

bierze udział w komisjach odbioru prac remontowych w części wynikającej z zakresu działania działu, 
 4/ przygotowuje projekty umów, dotyczące konserwacji maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznej, 
 5/ prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami technicznymi, narzędziami i częściami zamiennymi, 
 6/ prowadzi ewidencję oraz nadzoruje wydatkowanie środków na energię elektryczną i centralne ogrzewanie, 
 7/ prowadzi dokumentację techniczną, materiałową i rozliczeniową w wymaganym zakresie, 
 8/ planuje zapotrzebowanie na środki transportowe, nakłady na ich utrzymanie i remonty oraz organizuje prawidłowe ich wykorzystanie, 
 9/ prowadzi analizę ekonomiczno – techniczną eksploatacji środków transportu, 
 10/ prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem pojazdów, 
 11/ prowadzi gospodarkę zaopatrzeniowo-magazynową w zakresie części zamiennych, ogumienia i olejów, 
 12/ rozlicza czas pracy pojazdów i zużycie paliw oraz materiałów, 
 13/ prowadzi fakturowanie usług transportowych, 
 14/ remontuje tabor przewozowy, 
 15/ wykonuje zlecone zadania przewozowe, 
 16/ rozlicza wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych, 
 17/ współpracuje z Działem Przygotowania Inwestycji i Remontów w zakresie w/w spraw infrastruktury technicznej planowanych inwestycji.  
 
2. W skład Działu wchodzą: 
 1/ Sekcja Transportu i Spedycji, 
 2/ Sekcja Konserwacyjno- Budowlana z brygadą stolarzy, ślusarzy i zespołem murarzy, nadzorowana przez Kierownika Sekcji 

Konserwacyjno - Budowlanej, 
 3/ brygada elektryków urządzeń i instalacji telekomunikacyjnej, zespół pomiarów elektrycznych, nadzorowane przez specjalistę ds. 

elektryczno - energetycznych, 
 4/ brygada hydraulików, którą nadzoruje specjalista ds. instalacji: centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej  

i ochrony środowiska, 
 5/ magazyn nadzorowany przez kierownika magazynu. 
 

§ 48 
 

DZIAŁ NADZORU TECHNICZNEGO organizuje i nadzoruje remonty obiektów uniwersyteckich, a w szczególności:  
 1/ przeprowadza roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne obiektów budowlanych i na ich podstawie opracowuje harmonogramy robót 

remontowych, 
 2/ przygotowuje zlecenia i umowy na prace wykonawcze zgodnie z Prawem zamówień publicznych, przeprowadza analizę tych umów oraz 

sprawdza ich zgodność z warunkami umownymi załączonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z obowiązującymi 
przepisami oraz warunkami przetargu przy udziale inspektora nadzoru, 

 3/ współpracuje z firmami wykonującymi obowiązki branżowych inspektorów nadzoru, 



 4/ współpracuje z Działem Infrastruktury Technicznej w zakresie utrzymania, remontów oraz przeglądów technicznych obiektów 
Uniwersytetu, 

 5/ dokonuje odbiorów i rozliczeń robót remontowo – budowlanych, zgodnie z warunkami umownymi i obowiązującymi przepisami, 
 6/ odpowiada za prowadzenie książek obiektów budowlanych. 
 

§ 49 
 
Do zadań SEKRETARIATU  DYREKTORA  DS. TECHNICZNYCH  należy: 
 1/ obsługa kancelaryjna Dyrektora ds. Technicznych, 
 2/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków w zakresie kompetencji Dyrektora ds. Technicznych. 

 
§ 50 

 
Do zadań DZIAŁU  PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI  I  REMONTÓW należy obsługa majątku nieruchomego Uniwersytetu oraz 
koordynowanie procesu przygotowania inwestycji i remontów, a w szczególności: 
 1/ zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu remontowego i inwestycyjnego w fazie przygotowawczej, 
 2/ określanie, w porozumieniu z władzami Uniwersytetu i kierownikami jednostek organizacyjnych, potrzeb w zakresie inwestycji 

budowlanych, prac adaptacyjnych, prac remontowo-konserwacyjnych i napraw, 
 3/ dokonywanie uzgodnień przedprojektowych z użytkownikami obiektów, 
 4/ tworzenie planu remontów i inwestycji oraz przedstawianie go władzom Uniwersytetu, 
 5/ ewidencja zleceń, wniosków i potrzeb dotyczących robót inwestycyjnych i remontowych, 
 6/ udział w procesie wyłaniania wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych: przygotowywanie wniosków przetargowych oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, udział w przygotowaniu postępowań przetargowych na planowane remonty i 
inwestycje w zakresie prac wykonawczych, 

 7/ współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjno-remontowym dotycząca ustalania zakresu robót i przewidywanych 
efektów inwestycyjnych w kontekście możliwości ich finansowania, 

 8/ zlecanie aktualizacji kosztorysów w uzasadnionych przypadkach, 
 9/ przygotowywanie materiałów dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych jednostek, w celu pozyskania środków finansowych na 

realizację inwestycji budowlanych, 
 10/ prowadzenie sprawozdawczości. 
 

§ 51 
 

1. Zakres działania KWESTURY wynika z przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości, rozporządzeniu Rady Ministrów o gospodarce 
finansowej uczelni i ustawie o finansach publicznych. Podstawowym zadaniem Kwestury jest prowadzenie rachunkowości Uniwersytetu 
oraz kontrola przestrzegania dyscypliny finansowej. 

 
2. Do zadań Kwestury należy w szczególności prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, polegające na: 
 1/ prowadzeniu, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym  

i systematycznym,  
 2/ okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 
 3/ wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego, 
 4/ sporządzaniu sprawozdań finansowych, 
 5/ gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, 
 6/ poddaniu badaniu i ogłoszeniu sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą. 
 
3. Kontrola przestrzegania dyscypliny finansowej polega na: 
 1/ dokonywaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowo-rzeczowym, 
 2/ dokonywaniu wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych. 

 
4. Zadania Kwestury są realizowane przez wyspecjalizowane służby finansowe, funkcjonujące w strukturze działów: 
 
 1/ Dział Finansowy prowadzi sprawy w zakresie: 
 a/ przyjmowania zamówień, faktur VAT, rachunków i innych dokumentów finansowych oraz sprawdzania ich pod względem formalnym 

i rachunkowym, 
 b/ dokonywania wypłat: 
 - wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników, 
 - depozytów, 
 - delegacji krajowych i zagranicznych, 
 - świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 - zaliczek, 
 - faktur VAT i rachunków gotówkowych, 
 - stypendiów studenckich, 
 - stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, 
 c/ rozliczania: 
 - konferencji, sympozjów, 
 - praktyk studenckich, 
 d/ ewidencji druków ścisłego zarachowania, dotyczącej obrotu pieniężnego, 
 e/ sporządzania dokumentacji kasowej, 
 f/ współpracy z bankami obsługującymi Uniwersytet i wstępnej analizy wyciągów bankowych, 
 g/ prowadzenia rejestrów bankowych dla każdego konta bankowego, 
 h/ obsługi sekretariatu Kwestury. 
 
 W skład Działu wchodzą: 
 1/ Sekcja Ewidencji i Kontroli Wydatków, 
 2/ Sekcja Likwidatury i Kas. 



 
 2/ Dział Planowania i Analiz Finansowych prowadzi sprawy w zakresie: 
 a/ zbierania i opracowania materiałów do planu rzeczowo - finansowego Uniwersytetu, 
 b/ gromadzenia danych i opracowania materiałów dotyczących podziału środków na działalność dydaktyczną między uczelniane 

jednostki rozliczeniowe, 
 c/ analizy wykorzystania środków z dotacji budżetowej i środków pozabudżetowych, 
 d/ sporządzania sprawozdań statystycznych dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dla 

innych instytucji i organizacji, 
 e/ przygotowania materiałów na posiedzenia oraz obsługi administracyjnej Senackiej Komisji Finansów, 
 f/ ewidencji zatrudnienia pracowników Uniwersytetu w celu określenia miejsca powstawania kosztów, 
 g/ planowania i rozliczania wykorzystania osobowego funduszu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń 

bezosobowych, 
 h/ sporządzania zestawień osobowego funduszu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia i wynagrodzeń bezosobowych dla potrzeb 

uczelnianych jednostek rozliczeniowych, 
 i/ obliczania kwoty funduszu premii motywacyjnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych 

Uniwersytetu, 
 j/ planowania specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników Uniwersytetu. 
 
 W skład Działu wchodzi Sekcja Wynagrodzeń Bezosobowych prowadząca sprawy: 
 a/ przyjmowania i wstępnej kontroli umów cywilno – prawnych pod względem formalnym, 
 b/ przygotowywania wypłat wynagrodzeń bezosobowych i związanych z nimi: 
 - obliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
 - obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
 3/ Dział Płac prowadzi sprawy w zakresie: 
 a/ przyjmowania oraz sprawdzania pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dokumentów, stanowiących podstawę wypłat  

z osobowego funduszu płac, 
 b/ naliczania wynagrodzeń osobowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 
 c/ rozliczania i wypłacania świadczeń pieniężnych przysługujących osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i 

macierzyństwa jak: 
 - zasiłek chorobowy, 
 - świadczenia rehabilitacyjne, 
 - zasiłek wyrównawczy, 
 - zasiłek porodowy, 
 - zasiłek macierzyński, 
 - zasiłek opiekuńczy, 
 d/ dokonywania wszelkiego rodzaju potrąceń na listach wypłat, 
 e/ wystawiania pracownikom Uniwersytetu zaświadczeń, dotyczących wysokości wynagrodzeń, zasiłków, 
 f/ dokonywania rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzania obowiązujących 

informacji i zeznań w tym zakresie, 
 g/ sporządzania okresowych deklaracji rozliczeniowych do ZUS obejmujących składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia 

zdrowotne pracowników, zleceniobiorców, doktorantów oraz studentów, 
 h/ prowadzenia imiennych kart wynagrodzeń pracowników, 
 i/ sporządzania i dystrybucji miesięcznych raportów dla osób podlegających ubezpieczeniom społecznym, 
 j/ obliczania kapitału początkowego oraz naliczania wynagrodzeń, stanowiących podstawę świadczeń emerytalnych i rentowych. 
 
 4/ Dział Kosztów prowadzi sprawy w zakresie: 
 a/ dekretowania i księgowania dowodów źródłowych, 
 b/ ewidencji i rozliczania kosztów działalności dydaktycznej oraz dotacji celowych, 
 c/ ewidencji i rozliczania kosztów i przychodów działalności naukowo-badawczej, umownej, w tym środków z MNiI na finansowanie 

działalności statutowej, badań własnych, projektów badawczych, specjalnych programów i urządzeń badawczych (SPUB) i środków 
na realizację zadań w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, 

 d/ ewidencji i rozliczania kosztów i przychodów działalności pomocniczej i kosztów jednostek samofinansujących się, 
 e/ ewidencji remontów budynków i budowli,  
 f/ rozliczania kosztów wydziałowych i ogólnouczelnianych, 
 g/ rozliczania funduszu pomocy materialnej dla studentów, 
 h/ sporządzania sprawozdania F-01/s o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Uniwersytetu oraz sprawozdań statystycznych, 

dotyczących kosztów działalności dydaktycznej i badawczej, 
 i/ sporządzania rachunku zysków i strat na dzień bilansowy. 
 
 5/ Dział Księgowości Finansowej Głównej prowadzi sprawy w zakresie: 
 a/ dekretowania dokumentów, 
 b/ rozrachunków z dostawcami, odbiorcami, pracownikami i z tytułu podatków, 
 c/ prowadzenia ewidencji księgowej, zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
 d/ rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 e/ prowadzenia spraw związanych z podatkiem od towarów i usług i z podatkiem dochodowym od osób prawnych, 
 f/ sporządzania sprawozdań statystycznych wynikających z zakresu prowadzonych spraw, 
 g/ windykacji należności, 
 h/ sporządzania bilansu Uniwersytetu. 
 
 W skład Działu wchodzi Sekcja Rozrachunków. 
 
 6/ Dział Środków Trwałych i Materiałowych prowadzi sprawy w zakresie: 
 a/ dekretowania i księgowania dowodów źródłowych, 
 b/ ewidencji: 



 - ilościowo – wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także materiałów w wydzielonych 
magazynach, 

 - wartościowej książek, czasopism, zbiorów muzealnych, 
 - ilościowej składników majątkowych (pozabilansowo), 
 c/ ewidencji środków trwałych w budowie, 
 d/ rozliczania inwentaryzacji, egzekwowania należności oraz kierowania spraw spornych na drogę postępowania sądowego, 
 e/ naliczania amortyzacji i umorzenia środków trwałych, 
 f/ prowadzenia ksiąg inwentarzowych i materiałowych oraz ksiąg druków ścisłego zarachowania dla wszystkich jednostek, 
 g/ prowadzenia rejestrów zakupów dla magazynów, 
 h/ rozliczania funduszu zasadniczego Uniwersytetu, 
 i/ sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na dzień bilansowy, 
 j/ sporządzania sprawozdań statystycznych wynikających z zakresu prowadzonych spraw. 
 
 W skład Działu wchodzą: 
 1/ Sekcja Ewidencji Materiałowej, 
 2/ Sekcja Księgowości Środków Trwałych. 
 

§ 52 
 

1. DZIEKANATY WYDZIAŁÓW prowadzą sprawy związane z: 
 1/ obsługą kancelaryjną Dziekana i Prodziekanów, 
 2/ obsługą posiedzeń Rady Wydziału (przygotowanie materiałów źródłowych, sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i prowadzenie 

dokumentacji uchwał Rady), 
 3/ rekrutacją na studia, to jest: przygotowaniem zasad rekrutacji, określeniem limitu przyjęć, przygotowaniem materiałów do informatora  

o przyjęcie na studia, powołaniem komisji rekrutacyjnej, 
 4/ tokiem studiów, to jest: prowadzeniem akt i dzienników studentów, przygotowaniem materiałów do sesji egzaminacyjnych, 
 5/ pomocą socjalną dla studentów, to jest: 
 a/ rozpatrywaniem wniosków o pomoc materialną, 
 b/ opracowaniem wniosków o stypendia Ministra Edukacji Narodowej, 
 c/ przydzielaniem miejsca w domach studenckich, 
 d/ załatwianiem spraw związanych z udzielaniem kredytów studenckich,  
 6/ prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem studiów doktoranckich (indeksy, legitymacje oraz inne 

dokumenty doktoranta), 
 7/ prowadzeniem spraw formalnych związanych z przydzieleniem stypendiów oraz premii za wcześniejsze ukończenie studiów 

doktoranckich, 
 8/ przygotowaniem świadectw ukończenia studiów doktoranckich, 
 9/ sporządzeniem listy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, 
 10/ nadzorem nad rozliczaniem czasu pracy nauczycieli i przygotowaniem zleceń wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe 

sporządzane przez dyrektorów instytutów, przygotowaniem  aneksów  do  umów  oraz  wniosków  dla  nauczycieli o przyznanie 
stypendiów naukowych Rektora, 

 11/ sprawdzaniem zgodności z planami studiów i dyscypliną finansową kosztów ćwiczeń terenowych, 
 12/ przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji wniosków związanych z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora 

habilitowanego oraz tytułu profesora, 
 13/ organizacją imprez naukowych o charakterze ogólnowydziałowym, jak uroczystości immatrykulacji, rozdania dyplomów, promocji 

doktorskich i wręczania dyplomów doktora habilitowanego, 
 14/ prowadzeniem ewidencji druków ścisłego zarachowania, związanych z tokiem studiów i z prowadzeniem przewodów doktorskich  

i habilitacyjnych, 
 15/ prowadzeniem rejestru skarg i wniosków, 
 16/ współpracą z Działem Nauczania w zakresie: 
 a/ organizacji i prowadzenia rekrutacji na wszystkich rodzajach studiów, 
 b/ tworzenia nowych kierunków studiów i specjalności studiów oraz studiów doktoranckich i podyplomowych, 
 c/ reorganizacji studiów oraz wprowadzenia Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych, 
 d/ opracowywania i wdrażania narzędzi zapewnienia jakości kształcenia, 
 e/ opracowywania wniosków o akredytację kierunków studiów, 
 f/ sporządzania sprawozdań z toku studiów, wykonania zajęć dydaktycznych i działalności studentów, 
 g/ organizowania szkolenia wojskowego studentów, 
 h/ prowadzenia spraw związanych z organizacją nauczania, planami i programami studiów doktoranckich i podyplomowych, 
 i/ prowadzenia sprawozdawczości i statystyki dotyczącej studiów doktoranckich, 
 17/ współpracą z Działem Młodzieżowym w zakresie: 
 a/ ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
 b/ obsługi kredytów i pożyczek bankowych dla studentów, 
 18/ współpracą z Działem Kadr w zakresie: 
 a/ przygotowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska, przygotowania wniosków o zatrudnienie pracowników, 
 b/ urlopów dla pracowników: wypoczynkowych, naukowych, zdrowotnych, 
 c/ wniosków o nagrody naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, 
 19/ współpracą z Działem Współpracy z Zagranicą w zakresie wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów w ramach programów 

SOCRATES i ERASMUS. 
 
2. Kierownik Dziekanatu podlega Dziekanowi. 
 

§ 53 
 

1. DZIEKANAT Wydziału Chemii prowadzi sprawy związane z: 
 1/ rekrutacją na studia, 
 2/ tokiem studiów, pomocą socjalno - bytową oraz ubezpieczeniową dla studentów i doktorantów,  
 3/ nadzorem nad rozliczaniem czasu pracy nauczycieli i przygotowaniem zleceń wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, 



 4/ sprawdzaniem zgodności z planami studiów i dyscypliną finansową kosztów ćwiczeń terenowych i praktyk pedagogicznych, 
 5/ prowadzeniem ewidencji druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów i z prowadzeniem przewodów doktorskich  

i habilitacyjnych, 
 6/ prowadzeniem rejestru skarg i wniosków, 
 7/ opracowaniem i uaktualnianiem wniosków o udzielenie akredytacji, 
 8/ organizowaniem szkolenia wojskowego studentów, 
 9/ organizowaniem krajowej i międzynarodowej wymiany studentów, 
    10/ prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją i funkcjonowaniem studiów doktoranckich (indeksy, legitymacje oraz inne 

dokumenty doktoranta), 
     11/ prowadzeniem spraw formalnych związanych z przydzieleniem stypendiów oraz premii za wcześniejsze ukończenie studiów 

doktoranckich, 
     12/ przygotowaniem świadectw ukończenia studiów doktoranckich, 
     13/ sporządzeniem listy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, 
    14/organizacją nauczania, planami i programami  studiów doktoranckich  i  podyplomowych. 
 
2. Kierownik Dziekanatu podlega Dziekanowi. 
 

§ 54 
 
Sekretariat Dziekana i Sekretariat ds. Nauki i Rozwoju Kadry na Wydziale Chemii prowadzi sprawy związane z: 
 1/ obsługą kancelaryjną Dziekana i Prodziekanów, 
 2/ obsługą posiedzeń Rady Wydziału (przygotowanie materiałów źródłowych, sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i prowadzenie 

dokumentacji uchwał Rady), 
 3/ nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora z wnioskami profesorskimi, 
 4/ ewidencją druków ścisłego zarachowania, związanych z przeprowadzeniem przewodów doktorskich i habilitacyjnych, 
 5/ opracowaniem planów badań oraz sprawozdawczości z ich realizacji, 
 6/ prowadzeniem spraw osobowych nauczycieli akademickich. 
 

§ 55 
 

1. Do zakresu działania Pełnomocnika Dziekana – Głównego Specjalisty ds. Finansowo- Administracyjnych należą w szczególności: 
 1/ zadania finansowe: 
 a/ sporządzanie preliminarza budżetu wydziału oraz opracowywanie sprawozdania z wykonania budżetu, 
 b/ reprezentowanie finansów wydziału wobec władz Uniwersytetu – zasada kontrasygnaty Kwestora we wszystkich sprawach 

dotyczących finansów, 
 c/ współpraca z Kwesturą w zakresie wykonywania zadań ustalonych w ustawie o rachunkowości, 
 d/ sporządzanie roboczych analiz ekonomicznych na podstawie danych uzyskanych z Kwestury na rzecz wydziału i Uniwersytetu, 
 e/ analizowanie, przygotowanie (parafowanie) wszystkich dokumentów dotyczących spraw finansowych (zaliczki, zamówienia itp.) 

wydziału, 
 f/ kontrola terminowego przekazywania dokumentów księgowych do Kwestury, 
 g/ nadzór nad sporządzanymi kosztorysami prowadzonej działalności dydaktycznej i badawczej, 
 h/ prowadzenie ewidencji wpływów własnych, pozostających do dyspozycji wydziału i bieżąca kontrola ich wykorzystania, 
 i/ okresowa analiza funduszu płac oraz nadzór nad prawidłowością zawieranych umów zleceń i umów o dzieło, 
 j/ prowadzenie rejestrów sprzedaży VAT i terminowe rozliczanie się w tym zakresie z Kwesturą, 
 k/  udzielanie zamówień publicznych w trybie określonym przez Prawo zamówień publicznych, 
 l/ sprawowanie nadzoru merytorycznego i formalno-rachunkowego nad projektami umów i trybem zawierania umów w Uniwersytecie 

Wrocławskim, 
 2/ zadania administracyjne: 
 a/ współpraca z Działem Nadzoru Technicznego w zakresie dokonywanych remontów, konserwacji i modernizacji w obiektach wydziału, 
 b/ organizacja wykonania uchwał Rady Wydziału i poleceń Dziekana w takim zakresie, w jakim ich realizacja wymaga działań 

administracyjnych. 
 
2. Stanowisko Pełnomocnika ds. Finansowo – Administracyjnych podlega Dziekanowi. 
 

§ 56 
 
1. Do zakresu działania Kierownika Obiektu Dydaktycznego na wydziale należy w szczególności: 
 1/ utrzymanie w należytym stanie administrowanych budynków i pomieszczeń, 
 2/ prowadzenie gospodarki składnikami majątkowymi oraz ewidencja i oznakowanie przedmiotów numerami inwentarzowymi, 
 3/ zapewnienie właściwego nadzoru i ochrony mienia przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem, 
 4/ kontrolowanie wykonania prac porządkowych, 
 5/ składanie zapotrzebowań na zakup wyposażenia: mebli i sprzętu, 
 6/ czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem urządzeń i pomieszczeń oraz ich konserwacja, 
 7/ podział kosztów eksploatacyjnych między użytkowników. 
 
2. Kierownik Obiektu Dydaktycznego podlega Dziekanowi. 
 

§ 57 
 

1.   Do zadań Sekcji Ekonomiczno-Finansowej na Wydziale Chemii należy w szczególności: 
 1/ planowanie, analizowanie i prowadzenie dokumentów dotyczących spraw finansowych Wydziału, 
 2/ prowadzenie prac związanych z organizacją i finansowaniem badań naukowych i dydaktyki oraz zamówieniami publicznymi, 
 3/ prowadzenie obsługi finansowej konferencji naukowych, 

 4/ zaopatrywanie Wydziału w materiały, sprzęt i aparaturę niezbędną do prowadzenia działalności dydaktycznej oraz naukowo-   
badawczej, 

 5/ prowadzenie spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 



2.   Sekcja podlega Dziekanowi Wydziału Chemii. 
 

§ 58 
 

1. Sekcja Techniczna na Wydziale Chemii sprawuje pieczę w zakresie konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej: 
 1/ instalacji centralnego ogrzewania, 
 2/ instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 3/ urządzeń, maszyn i sieci elektrycznej, 
 4/ stolarki okiennej, drzwiowej i meblowej, 
 5/ sprzętu laboratoryjnego, 
 6/ innych urządzeń w obiektach Wydziału Chemii.  
 
2. Sekcja podlega Dziekanowi Wydziału Chemii. 
 

§ 59 
 

Magazyn Odczynników Chemicznych na Wydziale Chemii: 
 1/ przechowuje odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, drobny sprzęt laboratoryjny  i prowadzi ich ewidencję, 
 2/ gromadzi odpady chemiczne i zleca ich utylizację. 
 

§ 60 
 

1.  Sekcja Informatyzacji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  wykonuje  zadania  związane z informatyzacją działalności Wydziału. 
 
2.  Sekcja podlega Dziekanowi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.   

 
§ 61 

 
1. Samodzielna Sekcja Konserwacji w Ogrodzie Botanicznym sprawuje pieczę w zakresie konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej: 
 1/ instalacji centralnego ogrzewania, 
 2/ instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowniczych, 
 3/ urządzeń, maszyn i sieci elektrycznej, 
 4/ stolarki okiennej, drzwiowej i meblowej. 
 
2.  Sekcja podlega Dyrektorowi Ogrodu Botanicznego. 
 

§ 62 
 

Komórki administracyjne jednostek organizacyjnych innych niż dziekanaty (sekretariaty instytutów, katedr), prowadzą obsługę techniczno-
biurową i podlegają kierownikom tych jednostek. 
 

§ 63 
 

1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych w organizacjach związkowych funkcjonalnie podlegają kierownikom tych 
organizacji, a służbowo – Kanclerzowi. 
 

2. Do zadań pełnionych na stanowiskach administracyjnych należy obsługa administracyjno – biurowa organizacji. 
 
 

Rozdział IV 
 

SPRAWY  PRACOWNICZE 
 

§ 64 
 

Pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnia i zwalnia Rektor (w odniesieniu do jednostek międzywydziałowych  
i wydzielonych), Dziekan w porozumieniu z Rektorem (w odniesieniu do jednostek wydziałowych), Kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem  
(w odniesieniu do Administracji Centralnej). 
 

§ 65 
 

Wymiar czasu pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi określa Regulamin pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 66 
 

1. Obowiązki Uniwersytetu jako pracodawcy, obowiązki pracowników oraz wewnętrzny porządek pracy ustala Regulamin pracy Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

 
2. Zasady premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi określa Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego nie będących nauczycielami akademickimi. 
 

§ 67 
 

Do składania wniosków w sprawach pracowniczych (awanse, nagrody, kary) upoważnieni są bezpośredni przełożeni. 
 

 



Rozdział V 
 

POSTANOWIENIA  KO ŃCOWE 
 

§ 68 
 
Zmiana postanowień Regulaminu może być wprowadzona z zachowaniem procedury obowiązującej przy jego uchwalaniu. 
 

§ 69 
 
1. Niniejszy Regulamin, zgodnie z § 89 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził Senat w dniu 26 października 2005 r. 
 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Senat. 
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