
ZARZĄDZENIE Nr 214/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 września 2022 r. 
 

w sprawie zmiany 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 2022 r., poz. 574, 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. zarządzam, 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. oraz komunikatem Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego Nr 32/2021 z 12 marca 2021 r. (z późn. zm.) wprowadzam następujące 

zmiany:  

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

bezpieczeństwem chemicznym i ochroną środowiska 

 

1) odwołuje się ze składu Zespołu Klaudię Górską 

 

2) powołuje się do składu Zespołu:  

 

dr Lidię Siwik 

inż. Remigiusza Trzcionkę 

Monikę Tyl 

mgr. inż. Grzegorza Grysa – z głosem doradczym.  

 

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 

mgr Karolina Liwanowska 

mgr Dawid Piekarski 

dr Lidia Siwik 

inż. Remigiusz Trzcionka 

Monika Tyl 

mgr inż. Grzegorz Grys – z głosem doradczym  
 

2/ w Zespole ds. wdrożenia w UWr modułu korespondencji systemu  

E-kancelaria II 
 

1) powołuje się do składu Zespołu mgr. Dawida Nyczkę  

 
Po wprowadzeniu powyższych zmian skład Zespołu ds. wdrożenia w UWr. modułu 

korespondencji systemu E-kancelaria II przedstawia się następująco: 
 

 



Zespół ds. wdrożenia w UWr. modułu korespondencji systemu E-kancelaria II 

 

mgr Ewelina Setera – Lider Zespołu 

mgr inż. Roman Bonikowski 

mgr Klaudia Budnik  

mgr Dawid Nyczka 

mgr Grzegorz Przybysz 

Paulina Rybicka  

 
 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu.  
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

R E K T O R 

 


