
ZARZĄDZENIE  Nr 78/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 października 2008 r. 
 

w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej  
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, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Z dniem 31 października 2008 r. w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego 
wprowadza się następujące zmiany: 
  1/ wyłącza się Sekcję Wynagrodzeń Bezosobowych z Działu Umów 

    i włącza do Działu Płac, 
2/ likwiduje się Dział Umów, 
3/ do zakresu działania Sekretariatu Kwestora dopisuje się następujące zadania: 
 a/ badanie kompletności i rzetelności wniosków o udzielenie zamówień 
     publicznych, 
 b/ badanie kompletności i rzetelności umów, 
 c/ prowadzenie Centralnego Rejestru Umów. 
 

§ 2. 1. Z dniem 1 listopada 2008 r. tworzy się Samodzielną Sekcję do spraw 
Ubezpieczenia Majątku i Spraw Celnych  jako komórkę Administracji Centralnej 
podporządkowaną Zastępcy Kanclerza do spraw Administracyjno-Gospodarczych. 

         2. Zgodnie  z  zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
Samodzielna Sekcja do spraw Ubezpieczenia Majątku i Spraw Celnych otrzymuje symbol 
organizacyjny  „SSUMiSC”.  
         3. W skład Sekcji wchodzą dwa stanowiska pracy: 
   a/ Stanowisko do spraw ubezpieczenia majątku Uczelni, 
   b/ Stanowisko do spraw celnych. 
 
 § 3. Do zadań Samodzielnej Sekcji do spraw Ubezpieczenia Majątku i Spraw Celnych 
należy: 
  1/ obsługa finansowa zakupów zagranicznych: 
   a/ rozliczanie eksportu towarów i usług w ramach zleceń i umów 

    zawieranych przez Uniwersytet z kontrahentami zagranicznymi, 
   b/ wycena faktur sporządzonych w walutach obcych celem ustalenia 

    wartości zakupionej za granicą aparatury naukowo – badawczej 
    i innych towarów, 

   c/ transfery walutowe (operacje finansowo – walutowe) przy zakupach 
    za granicą, 

2/ obsługa celna transakcji zagranicznych importowych i eksportowych, 
3/ obsługa obrotu towarowego z krajami Wspólnoty Europejskiej, 

  4/ planowanie ubezpieczeń mienia Uniwersytetu Wrocławskiego (majątkowe, 
      komunikacyjne, OC), 
  5/ opracowywanie i zgłaszanie wniosków ubezpieczeniowych, 
  6/ sporządzanie umów związanych z ubezpieczeniem majątku Uczelni, 
  7/ obsługa procesu likwidacji szkód majątkowych. 
 
 



 
 
 

§ 4. Zobowiązuje się kierownika Działu Umów do przekazania protokołem zdawczo-
odbiorczym materiałów archiwalnych i pieczęci likwidowanego działu do Archiwum 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dokumentacji spraw będących w załatwianiu 
i niezałatwionych do Sekretariatu Kwestora i Samodzielnej Sekcji do spraw Ubezpieczenia 
Majątku i Spraw Celnych w terminie do dnia 15 listopada 2008 r. 
 
 § 5. W zarządzeniu Nr 105/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 
grudnia 2007 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej  
Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 
 1/ skreśla się: 

a/ ppkt b w § 2 ust.1 pkt 1, 
b/ ust. 2 w § 2, 
c/ pkt 2 w § 2 ust. 3, 

 2/ uchyla się ust. 1 w § 4, 
 3/ skreśla się słowa „w Dziale Umów” w § 4 ust. 2, 
 4/ skreśla się słowa „Kierownika Działu Umów” w § 7 pkt 1 ppkt a. 
 
 § 6. Traci moc zarządzenie Nr 40/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

 


