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ZAPROSZENIE 

na posiedzenie Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 

20 września 2018 r. o godz. 9.15 

w Collegium Anthropologicum w sali im. J. Czekanowskiego 

 

1. Przyjęcie porządku obrad    

2. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Wołoszyńskiej i 

wyznaczenie 3 członków komisji habilitacyjnej                                 ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

3. Komunikaty i informacje 

4. Sprawy dydaktyczne: 

a) wniosek o wprowadzenie zmian w Zarządzeniu Rektora Nr 33/2008 w zapisach dotyczących 

Podyplomowych Studiów Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” 

ref.: dr M. Kadej 

b) wniosek o zatwierdzenie zmian w programie kształcenia Podyplomowych Studiów 

Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”                                  ref.: dr M. Kadej 

c) wniosek o zatwierdzenie zmian w programach kształcenia na studiach I i II stopnia na 

kierunku ochrona środowiska od roku akad. 2018/19                                ref.: dr E. Szczęśniak 

d) wniosek o wprowadzenie do programów kształcenia na studiach II stopnia wszystkich 

kierunków studiów przedmiotu „Szkolenie BHP i ppoż.” od roku akad. 2018/19 

  ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

e) wniosek o zatwierdzenie procedury wprowadzania i zatwierdzania korekt w programach 

studiów                                                                                        ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

f) wniosek o zatwierdzenie zmian w procedurze uzyskania zgody na realizację pracy 

dyplomowej poza WNB                                                                  ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

g) wniosek o likwidację studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku biologia 

 ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

h) wniosek o zatrudnienie na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

 dr. Tomasza Wójtowicza                                                            ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

i) wniosek o zatrudnienie na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

 dr. Krzysztofa Smolnickiego                                                                ref.: dr E. Szczęśniak 

 dr Sylwii Wierzcholskiej 

j) wniosek o zatrudnienie na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

 dr Elżbiety Cieplak                                                                       ref.: dr hab. W. Umławska 

 dr. Daniela Psonaka 

k) wniosek o zatrudnienie na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

 dr Marty Książczyk                                                                     ref.: dr A. Dorotkiewicz-Jach 

 prof. dr. hab. Stanisława Ułaszewskiego 

 prof. dr. hab. Jana Gutowicza 



l) wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia:  

 Oldze Wójcickiej (doktorantka)                                               ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński                             

 Julii Kilisch (studentka) 

 Mateuszowi Noszka (student) 

5. Wniosek o poparcie dla wniosku dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej o nadanie tytułu 

profesora w dziedzinie nauk biologicznych                                      ref.: prof. dr hab. Z. Drulis-Kawa 

6. Wniosek o nadanie stopnia doktora mgr Alinie Zawiślak i wyróżnienie rozprawy doktorskiej 

                          ref.: dr hab. B. Simiczyjew             

7. Wniosek o nadanie stopnia doktora mgr Annie Kostyn                             ref.: dr hab. B. Simiczyjew            

8. Wniosek o nadanie stopnia doktora mgr. Emilowi Paluchowi                    ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

9. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Biedroń, powołanie promotora, 

promotora pomocniczego, wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji 

egzaminacyjnych                                                                                 ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

10. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Dudy, powołanie promotora, 

wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

11. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Michałowskiego, powołanie 

promotora, wyznaczenie zakresu egzaminów oraz powołanie komisji egzaminacyjnych 

ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

12. Wniosek o zmianę recenzenta i składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. 

Tomasza Bąkowskiego                                                                         ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

13. Wniosek o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Morki i wyrażenie zgody na 

pisanie rozprawy w j. angielskim                                                           ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

14. Wniosek o powołanie dr hab. Agnieszki Kreitschitz do składu Wydziałowej komisji ds. 

przeprowadzania przewodów doktorskich (biologia eksperymentalna)       ref.: dr hab. B. Simiczyjew 

15. Wniosek o powołanie recenzentów oraz komisji do przyjęcia i obrony rozprawy doktorskiej w 

przewodzie doktorskim mgr Teresy Piskorskiej                                   ref.: dr hab. prof. M. Borowiec 

16. Wniosek o zatrudnienie:                                                                ref.: prof. dr hab. T. Stawarczyk 

a) mgr Justyny Mierziak-Dereckiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Genetyki IGM 

b) mgr Sary Targońskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów 

IGM 

c) dr Magdaleny Chmielewskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i 

Ochrony Kręgowców IBŚ 

d) dr Barbary Borkowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Biologii Człowieka  

e) dr Anny Sapety-Rączki na stanowisku adiunkta w Katedrze Biologii Człowieka 

f) mgr. Przemysława Dudy na stanowisku asystenta w Katedrze Fizjologii i Neurobiologii 

Molekularnej 

g) dr. hab. Krzysztofa Stefaniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 

Paleozoologii IBŚ 

h) dr. hab. Tomasza Szymury na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekologii, 

Biogeochemii i Ochrony Środowiska 

i) dr hab. Ewy Maciaszczyk-Dziubińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w 

Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki IBE 



17. Wniosek o zmianę składu Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – genetyka i biologia 

eksperymentalna                                                                                 ref.: dr hab. prof. M. Janicka 

18. Wniosek o zmianę składu Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku 

ochrona środowiska                                                                         ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

19. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2018                     ref.: dr hab. prof. D. Skarżyński 

20. Wolne wnioski  

21. Przyjęcie protokołu z dnia 28 czerwca 2018 r. 

                                                      

        Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych  
           dr hab. prof. Dariusz Skarżyński   

Uchwały Senatu z dnia 20 czerwca 2018 r.: 
 Uchwała Nr 61_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 zmieniająca regulamin przyznawania nagród rektora 

dla nauczycieli akademickich.pdf 

 Uchwała Nr 62_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie upoważnienia dla Rady WNB.pdf  
 Uchwała Nr 64_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie uchylenia niektórych uchwał.pdf 
 Uchwała Nr 66_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie utworzenia Centrum Transferu 

Technologii.pdf 
 Uchwała Nr 67_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2017 

oraz przeznaczenia zysku netto.pdf 
 Uchwała Nr 68_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie sprawozdania z wykonania planu 

rzeczowo-finansowego za rok 2017.pdf 
 Uchwała Nr 69_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 

2018.pdf 

 Uchwała Nr 70_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 
2018.pdf 

 Uchwała Nr 71_2018 Senatu UWr z dnia 2018-06-20 w sprawie opinii o zasadach podziału dotacji 
budżetowej w roku 2018.pdf 
  

Zarządzenia Rektora: 
 ZARZĄDZENIE Nr 87/2018 rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. wprowadzające 

zmianę do Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie Wrocławskim dofinansowania ze środków dotacji z 
budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami 
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 

 ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 października 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagród dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (z późn. 

zm.) 
 Zarządzenie Nr 91/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. wprowadzające 

zmianę do zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zmiany w Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych z 
własnego funduszu stypendialnego 

 ZARZĄDZENIE Nr 95/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia Zasad wnioskowania, podziału i rozliczania dotacji na działalność statutową w Uniwersytecie 
Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zasad 

wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2018/2019 
 ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w 
Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach 

doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi zmianami) 
 ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające 

zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi 

zmianami) 

http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14722/uchwala-nr-61_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-zmieniajaca-regulamin-przyznawania-nagrod-rektora-dla-nauczycieli-akademickich.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14722/uchwala-nr-61_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-zmieniajaca-regulamin-przyznawania-nagrod-rektora-dla-nauczycieli-akademickich.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14723/uchwala-nr-62_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-upowaznienia-dla-rady-wnb.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14725/uchwala-nr-64_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-uchylenia-niektorych-uchwal.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14714/uchwala-nr-66_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-utworzenia-centrum-transferu-technologii.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14714/uchwala-nr-66_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-utworzenia-centrum-transferu-technologii.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14715/uchwala-nr-67_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-sprawozdania-finansowego-za-rok-2017-oraz-przeznaczenia-zysku-netto.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14715/uchwala-nr-67_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-sprawozdania-finansowego-za-rok-2017-oraz-przeznaczenia-zysku-netto.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14716/uchwala-nr-68_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-planu-rzeczowo-finansowego-za-rok-2017.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14716/uchwala-nr-68_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-planu-rzeczowo-finansowego-za-rok-2017.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14717/uchwala-nr-69_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-planu-rzeczowo-finansowego-na-rok-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14717/uchwala-nr-69_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-planu-rzeczowo-finansowego-na-rok-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14718/uchwala-nr-70_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-srodkow-na-wynagrodzenia-w-roku-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14718/uchwala-nr-70_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-srodkow-na-wynagrodzenia-w-roku-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14719/uchwala-nr-71_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-opinii-o-zasadach-podzialu-dotacji-budzetowej-w-roku-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14719/uchwala-nr-71_2018-senatu-uwr-z-dnia-2018-06-20-w-sprawie-opinii-o-zasadach-podzialu-dotacji-budzetowej-w-roku-2018.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14732/nr-87_2018_dofinansowanie-dla-osob-niepelnospr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14732/nr-87_2018_dofinansowanie-dla-osob-niepelnospr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14732/nr-87_2018_dofinansowanie-dla-osob-niepelnospr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14732/nr-87_2018_dofinansowanie-dla-osob-niepelnospr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14776/nr-88_2018-z-dnia-25062018-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-83_2007-rektora-uwr-z-dn-15102007-r-w-spr-wprowadzenia-zasad-i-trybu-przyznawania-nagrod-dla-pracownikow-uwr-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14776/nr-88_2018-z-dnia-25062018-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-83_2007-rektora-uwr-z-dn-15102007-r-w-spr-wprowadzenia-zasad-i-trybu-przyznawania-nagrod-dla-pracownikow-uwr-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14776/nr-88_2018-z-dnia-25062018-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-83_2007-rektora-uwr-z-dn-15102007-r-w-spr-wprowadzenia-zasad-i-trybu-przyznawania-nagrod-dla-pracownikow-uwr-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14776/nr-88_2018-z-dnia-25062018-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-83_2007-rektora-uwr-z-dn-15102007-r-w-spr-wprowadzenia-zasad-i-trybu-przyznawania-nagrod-dla-pracownikow-uwr-z-pozn-zm.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14859/nr-91_2018-z-dnia-29062018-r-wprowadzajace-zmiane-do-zarzadzenia-nr-103_2017-rektora-uwr-z-dn-2102017-r-w-spr-dokumentacji-przebiegu-studiow-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14859/nr-91_2018-z-dnia-29062018-r-wprowadzajace-zmiane-do-zarzadzenia-nr-103_2017-rektora-uwr-z-dn-2102017-r-w-spr-dokumentacji-przebiegu-studiow-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14859/nr-91_2018-z-dnia-29062018-r-wprowadzajace-zmiane-do-zarzadzenia-nr-103_2017-rektora-uwr-z-dn-2102017-r-w-spr-dokumentacji-przebiegu-studiow-w-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14860/nr-92_2018-z-dnia-29062018-r-w-sprawie-wprowadzenia-zmiany-w-administracji-centralnej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14860/nr-92_2018-z-dnia-29062018-r-w-sprawie-wprowadzenia-zmiany-w-administracji-centralnej-uwr.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14921/nr-94_2018_w-sprawie-wprowadzenia-zasad-przyznawania-stypendiow-naukowych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14921/nr-94_2018_w-sprawie-wprowadzenia-zasad-przyznawania-stypendiow-naukowych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14921/nr-94_2018_w-sprawie-wprowadzenia-zasad-przyznawania-stypendiow-naukowych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14942/nr-95_2018_dotacje-na-dzialalnosc-statutowa.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14942/nr-95_2018_dotacje-na-dzialalnosc-statutowa.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14942/nr-95_2018_dotacje-na-dzialalnosc-statutowa.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14942/nr-95_2018_dotacje-na-dzialalnosc-statutowa.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14999/nr-97_2018-z-dnia-11072018-r-wynagrdzenia-komisji-rekutacyjnych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/14999/nr-97_2018-z-dnia-11072018-r-wynagrdzenia-komisji-rekutacyjnych.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15000/nr-98_2018-z-dnia-11072018-r-zmiana-do-117_2016.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15000/nr-98_2018-z-dnia-11072018-r-zmiana-do-117_2016.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15000/nr-98_2018-z-dnia-11072018-r-zmiana-do-117_2016.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15000/nr-98_2018-z-dnia-11072018-r-zmiana-do-117_2016.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15031/nr-100_2018_styp_doktoranckie.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15031/nr-100_2018_styp_doktoranckie.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15031/nr-100_2018_styp_doktoranckie.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15031/nr-100_2018_styp_doktoranckie.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15032/nr-101_2018_styp_dok_zwiekszenie.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15032/nr-101_2018_styp_dok_zwiekszenie.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15032/nr-101_2018_styp_dok_zwiekszenie.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15032/nr-101_2018_styp_dok_zwiekszenie.pdf
http://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/15032/nr-101_2018_styp_dok_zwiekszenie.pdf


 ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie 
utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 103/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie 
szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i 
jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. wprowadzające 
zmiany do zarządzenia Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w 
Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 110/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 142/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach 
informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 111/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
przyjmowania przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego członkostwa w Komitecie Honorowym 
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