
 
 

ZARZĄDZENIE  Nr 12/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 lutego 2009 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 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 28 lutego 2009 r. likwiduje się Samodzielną Sekcję do spraw 
Ubezpieczenia Majątku i Spraw Celnych - komórkę Administracji Centralnej 
podporządkowaną Zastępcy Kanclerza do spraw Administracyjno-Gospodarczych. 

   
§ 2. 1. Z dniem 1 marca 2009 r. tworzy się: 

1/  Samodzielną Sekcję Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego 
     jako  komórkę Administracji Centralnej podporządkowaną Prorektorowi  
     do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, 
2/ Samodzielne stanowisko do spraw ubezpieczenia majątku Uczelni  

                podporządkowane Zastępcy Kanclerza do spraw Administracyjno- 
                Gospodarczych. 
        2. Zgodnie  z  zasadami schematu organizacyjnego  Uniwersytetu Wrocławskiego 

Samodzielna Sekcja Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego otrzymuje symbol 
organizacyjny  „SSANiOZ”.  
         3. W skład Sekcji wchodzą: 
   a/ Kierownik Sekcji 
   b/ Specjalista do spraw rozliczeń transakcji zagranicznych, 
   c/ Specjalista do spraw celnych i wycen. 
 
 § 3. Do zadań Samodzielnej Sekcji Aparatury Naukowej i Obrotu Zagranicznego 
naleŜy: 
  1/ obsługa finansowa zakupów zagranicznych (towarów i usług): 
   a) transfery walutowe, 
   b) wycena faktur sporządzonych w walutach obcych, celem ustalenia  
       wartości aparatury oraz pozostałych towarów i usług, 

2/ obsługa obrotu towarowego z krajami Wspólnoty Europejskiej i krajami  
    trzecimi: 
  a) ewidencja zamówionych i otrzymanych towarów, 

b) ustalanie obowiązku podatkowego VAT i wystawianie faktur  
    wewnętrznych, 
c) interpretacja i stosowanie przepisów ustawy o podatku VAT, 
d) obsługa celna transakcji importowych i eksportowych, 

3/ sprawozdawczość: 
a) miesięczne sprawozdania statystyczne INTRASTAT – składane 
    w Izbie Celnej, 
 



 
b) Kwartalna Informacja Podsumowująca VAT – składana w Urzędzie  
    Skarbowym, 
c) rejestr sprzedaŜy i rejestr zakupu nabyć wewnątrzwspólnotowych 
    i  importu usług składane w Kwesturze Uniwersytetu  
    Wrocławskiego, 

4/ obsługa inwestycyjnych grantów aparaturowych. 
 
 § 4. Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw ubezpieczenia 
majątku Uczelni naleŜy: 

1/ planowanie ubezpieczeń mienia Uniwersytetu Wrocławskiego (majątkowe,  
    komunikacyjne, OC), 
2/ przygotowanie materiałów do przeprowadzenia postępowania o zamówienie 
    publiczne na świadczenie usług ubezpieczeniowych, 
3/ terminowa  realizacja  umów  zawartych  z  ubezpieczycielem  w    zakresie  
    objętym ubezpieczeniem, 
4/ sporządzanie  umów związanych z ubezpieczeniem majątku Uczelni zgodnie 
    z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązu- 
    jącymi w tym zakresie w Uniwersytecie Wrocławskim, 
5/ przyjmowanie zgłoszeń od jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego na ubez- 
    pieczenie sprzętu uŜytkowanego poza terenem Uczelni, 
6/ opracowanie i zgłaszanie wniosków ubezpieczeniowych, 
7/ współpraca  z  kierownikami  obiektów i    jednostkami     organizacyjnymi    
    w zakresie powstałych szkód oraz Kwesturą i  innymi komórkami objętymi  
    zakresem sprawy, 
8/ obsługa procesu likwidacji szkód majątkowych, 
9/ weryfikacja wysokości  wypłaconych  odszkodowań  w stosunku do szkody 
    zgłoszonej przez Uniwersytet Wrocławski, 

                     10/  prowadzenie ewidencji szkód zgłaszanych do ubezpieczyciela 
                            i wypłaconych odszkodowań. 
 

§ 5. Zobowiązuje się Zastępcę Kanclerza do spraw Administracyjno – Gospodarczych 
do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym materiałów archiwalnych i pieczęci 
likwidowanej sekcji do Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dokumentacji spraw 
będących w załatwianiu i nie załatwionych do Samodzielnej Sekcji Aparatury Naukowej 
i Obrotu Zagranicznego w terminie do dnia 15 marca 2009 r. 

 
 § 6. Zobowiązuje się Kierownika Sekcji do opracowania szczegółowego zakresu 
działania Sekcji i przekazania go do Działu Organizacyjnego oraz szczegółowych zakresów 
czynności dla poszczególnych pracowników i przekazania ich do Działu Kadr w terminie do 
dnia 15 marca 2009 r. 
 
 § 7. Zobowiązuje się Prorektora do spraw Badań Naukowych i Współpracy 
z Zagranicą do opracowania szczegółowego zakresu czynności dla Kierownika Sekcji 
i przekazania go do Działu Kadr oraz złoŜenia Rektorowi informacji z wykonania niniejszego 
zarządzenia w terminie do dnia 25 marca 2009 r. 
 
 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą oraz Kanclerzowi. 
 



 
 § 9. W zarządzeniu Nr 78/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
16 października 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Centralnej 
Uniwersytetu Wrocławskiego traci moc § 2 i 3. 
 
 § 10. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
        


