
ZARZĄDZENIE Nr 205/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie zmiany składów zespołów do realizacji zadań w obszarze 
informatyzacji zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju 

Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) i § 12 ust. 3 pkt 

9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. zarządza się, co następuje:   

 

§ 1. W składach zespołów do realizacji zadań w obszarze informatyzacji 

zarządzania uczelnią projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 

Wrocławskiego 2018 – 2022” powołanych komunikatem Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 22 października 2018 r. (z późn. zm.) wprowadzam następujące 

zmiany:  

 
1)  w Zespole ds. zakupu i wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania 

bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska 

 

- odwołuję ze składu Zespołu Mateusza Piróga 

- powołuję do składu Zespołu Klaudię Górską. 

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian skład Zespołu ds. zakupu i wdrożenia 

systemu informatycznego do zarządzania bezpieczeństwem chemicznym i ochroną 

środowiska przedstawia się następująco: 
 
Zespół ds. zakupu i wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania 

bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska: 
  

mgr inż. Ilona Rogozińska-Bielańska – Lider Zespołu  

prof. dr hab. Jolanta Ejfler 
Klaudia Górska 

mgr Karolina Liwanowska 

mgr Dawid Piekarski  
 

2) w Zespole ds. zakupu i wdrożenia systemu informatycznego do usprawnienia 

procesów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem 
 

- odwołuję ze składu Zespołu inż. Marcina Hatalaka  

- odwołuję ze składu Zespołu dr Adriannę Michalewską  

- powołuję do składu Zespołu mgr Justynę Włodarczyk. 

     
Po wprowadzeniu powyższych zmian skład Zespołu ds. zakupu i wdrożenia 

systemu informatycznego do usprawnienia procesów kontroli zarządczej i zarządzania 
ryzykiem przedstawia się następująco: 

 
Zespół ds. zakupu i wdrożenia systemu informatycznego do usprawnienia 

procesów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem: 
 

mgr Urszula Łupkowska-Bugaj – Lider Zespołu  

mgr Izabela Czmil 

mgr Jarosław Dyński  
mgr Marta Łazorczyk – Jurneczko  
Monika Śliwa 

mgr Justyna Włodarczyk  



 

3)  w Zespole ds. zakupu i wdrożenia modułu zamówienia publiczne i wnioski 
zakupowe: 

 

- powołuję do składu Zespołu mgr Iwonę Filarską.    

 
Po wprowadzeniu powyższych zmian skład Zespołu ds. zakupu i wdrożenia modułu 

zamówienia publiczne i wnioski zakupowe przedstawia się następująco: 
 

Zespół ds. zakupu i wdrożenia modułu zamówienia publiczne i wnioski 

zakupowe: 
 

mgr Marcin Makowski – Lider Zespołu 

mgr Katarzyna Budzyńska 

mgr Katarzyna Danielewska – Drzazga 

mgr Iwona Filarska  

mgr inż. Marek Karatowicz 

mgr Aneta Ociepa 

mgr Iwona Zając 

 

4)  w Zespole ds. zakupu i wdrożenia modułu E-teczka 
 

- odwołuję ze składu Zespołu mgr Małgorzatę Gregier-Głowacką  

- powołuję do składu Zespołu mgr Martę Filistowicz. 

 
Po wprowadzeniu powyższych zmian skład Zespołu ds. zakupu i wdrożenia modułu 

E-teczka przedstawia się następująco: 

 

Zespół ds. zakupu i wdrożenia modułu E-teczka: 

 

mgr inż. Monika Zielonka – Lider Zespołu  
mgr Beata Blicharz 

mgr Marta Filistowicz  

mgr Liliana Gruca 
mgr Marek Kasiński  

mgr Tomasz Mielnik 

mgr inż. Mateusz Pruchnicki 
dr hab. Krzysztof Sobieralski  

 
5) w Zespole wsparcia informatycznego: 

 

- odwołuję ze składu Zespołu mgr Agnieszkę Jasińską-Kaćmę 

- odwołuję ze składu Zespołu mgr. inż. Marka Karatowicza 

- powołuję do składu Zespołu mgr inż. Ewę Pytowską-Ćwiękałę. 

 
Po wprowadzeniu powyższych zmian skład Zespołu wsparcia informatycznego 

przedstawia się następująco: 

 

Zespół wsparcia informatycznego w składzie: 
 

mgr inż Grzegorz Grys – Lider Zespołu  
mgr Ewa Drabiszewska 
mgr Mateusz Haglauer 

mgr inż. Wojciech Kaszuba 

mgr inż. Tomasz Moskal 

mgr inż. Ewa Pytowska-Ćwiękała 
mgr inż. Paweł Sołtysiak 

mgr inż. Roman Surma  



 

  
§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi ds. 

informatycznych.  
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 

 

 


