
 
ZARZĄDZENIE Nr 191/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. Integracji Systemów Informatycznych  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ust. i 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 
pkt 9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1. Powołuje się Zespół ds. Integracji Systemów Informatycznych w 
Uniwersytecie Wrocławskim, w następującym składzie: 
 
Przewodniczący: prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

Rektor 
 

Członkowie:  mgr Izabela Czmil 
Kierownik Biura ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania 
Procesowego 
 

 mgr inż. Grzegorz Grys 
Kierownik Działu Usług Informatycznych 
 

 dr Piotr Malak 
Pełnomocnik Rektora ds. otwartego dostępu 
 

 mgr Elżbieta Solarewicz 
p.o. Dyrektora Generalnego 
 

 mgr Marcin Zubel 
Dział Usług Informatycznych 
 

 mgr Urszula Łupkowska-Bugaj – z głosem doradczym 
Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego. 

 
Do udziału w pracach Zespołu Przewodniczący oraz członkowie mogą zapraszać 
inne osoby, w tym ekspertów zewnętrznych. 

  
§ 2. Zadaniami Zespołu są: 

1/ opracowanie i aktualizacja planu integracji systemów informatycznych  
w Uniwersytecie Wrocławskim, w szczególności: 

a) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 
Wrocławskiego w celu realizacji planu integracji systemów informatycznych  
w zakresie nadzorowanych przez dane jednostki systemów 
informatycznych, 

b) współpraca z osobami lub zespołami administrującymi poszczególnymi 
systemami informatycznymi w celu realizacji planów integracji tych 
systemów we wspólną infrastrukturę informatyczną; 

2/ nadzór merytoryczny i administracyjny nad procesami rozwoju i integracji 
systemów informatycznych w Uniwersytecie Wrocławskim; 

3/ bieżąca analiza środowisk systemów informatycznych w Uniwersytecie 
Wrocławskim; 

4/ określanie potrzeb rozwoju poszczególnych systemów informatycznych; 



5/ opiniowanie potrzeb nabycia nowych systemów informatycznych zarówno  
w skali całego Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i poszczególnych jego 
jednostek; 

6/ komunikacja z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie 
potrzeb, planów oraz sposobów realizacji procesów integracyjnych systemów 
informatycznych. 

 
§ 3. Zespół ds. Integracji Systemów Informatycznych powołuje się do czasu 

realizacji zadań określonych w § 2. 
 

§ 4. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Sekretariat Dyrektora Generalnego. 
    

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
R E K T O R 

 
 
 


