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ZARZĄDZENIE  Nr  66/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 września 2008 r. 
 

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej 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) oraz rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych 
służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4, poz. 31, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co 
następuje: 
 
 § 1. Z dniem 22 września 2008 r. likwiduje się następujące sekcje w Dziale Ochrony 
Mienia: 

1/ Straż Uniwersytecką, 
2/ Straż Biblioteczną. 

 
§ 2. Z dniem 22 września 2008 r. wprowadza się następujące zmiany do zarządzenia 

Nr 20/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmian 
w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

1/ w § 1 skreśla się ust. 4, 
2/ w § 3 skreśla się ust. 1, 
3/ w § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„W Dziale Ochrony Mienia istnieją następujące stanowiska pracy: 
1/ starszy strażnik ochrony mienia, 
2/ strażnik ochrony mienia – konwojent.”, 

4/ w § 3 ust. 3 wykreśla się wyrazy „Straży Uniwersyteckiej”, a w ich miejsce 
wpisuje się wyrazy „Dziale Ochrony Mienia”, 

5/ skreśla się § 4, 
6/ Instrukcja kontroli ruchu osobowego i wzór przepustki – stanowiąca 

Załącznik Nr 1 do wyżej wymienionego zarządzenia otrzymuje brzmienie 
Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

7/ Instrukcja dotycząca procedury konwojowania wartości pieniężnych – 
stanowiąca Załącznik Nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia otrzymuje 
brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

8/ w Instrukcji postępowania w przypadku napadu z bronią palną lub 
zamachu terrorystycznego – stanowiącej Załącznik Nr 3 do wyżej 
wymienionego zarządzenia: 
a/ w rozdziale I ust. 2 pkt 2 skreśla się wyrazy „Szefa Ochrony lub”, 
b/ w rozdziale II ust. 2 pkt 6 lit b/ skreśla się wyrazy „lub Szefa 

Ochrony”, 
9/ w Instrukcji współpracy Działu Ochrony Mienia Uniwersytetu 

Wrocławskiego z Policją – stanowiącej Załącznik Nr 5 do wyżej 
wymienionego zarządzenia: 
a/ w rozdziale I skreśla się ust. 4, 
b/ w rozdziale II ust. 6 skreśla się wyrazy „a podczas ich nieobecności 

Szef Ochrony”, 
c/ w rozdziale III w informacji dotyczącej nr telefonów skreśla się wyrazy 

„Szef Ochrony tel. ……….”, 
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10/ w Instrukcji współpracy Działu Ochrony Mienia Uniwersytetu 
Wrocławskiego ze Strażą Miejską – stanowiącej Załącznik Nr 6 do wyżej 
wymienionego zarządzenia: 
a/ w ust. 3 skreśla się wyrazy „i Szefa Ochrony Straży Bibliotecznej”, 
b/ w ust. 4 w informacji dotyczącej nr telefonów skreśla się wyrazy „Szef 

Ochrony tel. ……….”, 
11/ w Instrukcji współpracy Działu Ochrony Mienia z Obroną Cywilną – 

stanowiącej Załącznik Nr 7 do wyżej wymienionego zarządzenia,  
w informacji dotyczącej nr telefonów skreśla się wyrazy „Szef Ochrony tel. 
……….”. 

 
§ 3. Zobowiązuje się Kierownika Działu Ochrony Mienia do przekazania protokołem 

zdawczo-odbiorczym materiałów archiwalnych i pieczęci likwidowanych sekcji do 
Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie do dnia 15 października 2008 r. 

 
 

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

  
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 66/2008 
z dnia 22 września 2008 r. 
 
 
 
 

INSTRUKCJA 
 

kontroli ruchu osobowego i wzór przepustki 
 
 
 
1. Dokumentami uprawniającymi do wstępu na teren Biblioteki przy ul. Św. Jadwigi 3/4 są: 

1/ jednorazowa karta wstępu wydawana na podstawie dokumentu tożsamości stanowiąca 
Załącznik do niniejszej Instrukcji, 

2/ aktualna legitymacja studencka, 
3/ karta biblioteczna. 

 
2. Karty biblioteczne wydaje wyznaczona i upoważniona komórka Biblioteki 

Uniwersyteckiej. 
 
3. Jednorazowe karty wstępu wydaje i rejestruje Dział Ochrony Mienia. 
 
4. Kierownik Działu Ochrony Mienia jest obowiązany informować Dyrektora Biblioteki 

Uniwersyteckiej oraz jego Zastępcę w przypadku podejmowania szczególnych działań 
dotyczących ruchu osobowego. 

 
5. Ewidencję osób zwiedzających zbiory Biblioteki prowadzi Sekretariat Zastępcy Dyrektora 

Biblioteki przy ul. Św. Jadwigi 3/4. 
Lista osób z określeniem daty zwiedzania przekazywana jest do firmy wykonującej usługę 
ochrony mienia. 

 
6. Administrator obiektu prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac 

remontowo-budowlanych i instalacyjnych na terenie Biblioteki. 
Lista osób z określeniem czasu trwania prac i godzinami przebywania na obiekcie 
przekazywana jest do firmy wykonującej usługę ochrony mienia. 

 
7. Zastępca Dyrektora Biblioteki przekazuje firmie wykonującej usługę ochrony mienia 

aktualny wykaz zatrudnionych pracowników w Bibliotece przy ul. Św. Jadwigi 3/4 oraz 
listę osób uprawnionych do przebywania na terenie Biblioteki po godzinach pracy. 
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Wzór przepustki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniwersytet Wrocławski 
Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Św. Jadwigi 3/4 
 

Jednorazowa karta wstępu Nr ............. 
 

Pan(i) ......................................................................................... 
(nazwisko i imię) 

 

................................................................................................... 
(nazwa dowodu tożsamości, numer, przez kogo wydany) 

 

udaje się do ............................................................................... 
(nazwa komórki organizacyjnej) 

 

godz. wejścia ...........   ........................................ 
                                                                                   (nazwisko wystawiającego) 
 
 

godz. wyjścia ..........                           ....................................... 
                                                                                    (nazwisko załatwiającego) 
 

godz. zwrotu karty ............ 
 
data ........... ..........................                           ....................................... 
                                                                                                      (nazwisko wystawiającego) 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 66/2008 
z dnia 22 września 2008 r. 

 
 
 
 

INSTRUKCJA 
 
 

dotycząca procedury konwojowania wartości pieniężnych 
 
 
 

1. Konwojowanie wartości pieniężnych planuje Kierownik Działu Ochrony Mienia  
w porozumieniu z Kwestorem i Kierownikiem Działu Finansowego, uzgadniając termin 
przewozu i wielkość przewożonej wartości pieniężnych. 

 
2. Za ochronę wartości pieniężnych odpowiedzialny jest strażnik ochrony mienia – konwojent 

wyznaczony przez Kierownika Działu Ochrony Mienia do konwojowania wartości 
pieniężnych. 

 
3. Każdorazowe konwojowanie wartości pieniężnych odnotowywane jest w księdze 

konwojów, prowadzonej przez Dział Finansowy Kwestury, z uszczegółowieniem czasu 
trwania przewozu, trasy przewozu, danych personalnych kasjerów i wielkości przewożonej 
kwoty. 

 


