
ZARZĄDZENIE Nr 263/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 
 

w sprawie Zasad korzystania z modułów PLANISTA oraz System Rezerwacji Sal 
(SRS) Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)  

w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 

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.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się Zasady korzystania z modułów PLANISTA oraz System 
Rezerwacji Sal (SRS) Systemu Obsługi Studiów (USOS) w Uniwersytecie 
Wrocławskim w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy 
Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majątku. 

 
§ 3. Tracą moc: 

1/ zarządzenie Nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 
marca 2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w 
salach należących do Uniwersytetu Wrocławskiego; 

2/ zarządzenie Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 
stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 27 marca 2013 r. w spawie obowiązku prowadzenia 
zajęć dydaktycznych w salach należących do Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 marca  

2023 r. 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 263/2022 
z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 
Zasady korzystania z modułów PLANISTA oraz System Rezerwacji Sal (SRS) 

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)  
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
§ 1 

Baza (wykaz) pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne będących w 
dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego 
znajduje się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
 

§ 2 
1.  Zajęcia dydaktyczne (w tym studia podyplomowe) prowadzone przez jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego powinny odbywać się w salach 
dydaktycznych należących do Uczelni. 

2.  Dziekan/kierownik jednostki pozawydziałowej zobowiązany jest do: 
1/ optymalnego wykorzystywania sal dydaktycznych będących w jego dyspozycji; 

2/ udostępniania wolnych sal dydaktycznych innym jednostkom organizacyjnym 

Uniwersytetu Wrocławskiego; 
3/ realizowania obowiązku przydzielania i udostępniania pomieszczeń przy użyciu 

systemu USOS (moduły PLANISTA i SRS). 

3.  Planowanie zajęć dydaktycznych, przydzielanie sal dydaktycznych zgodnie z 

harmonogramem rozkładu zajęć dla wszystkich rodzajów zajęć dydaktycznych w 
jednostce odbywa się w systemie USOS w module PLANISTA lub innym narzędziu 
informatycznym współpracującym z systemem USOS. 

4.  Planowanie zajęć dla kursów dokształcających i szkoleń, udostępnianie pomieszczeń 

pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wynajem na 
rzecz podmiotów spoza Uniwersytetu odbywa się w systemie USOS w module System 
Rezerwacji Sal, zwanym dalej modułem SRS lub innym narzędziu informatycznym 
współpracującym z systemem USOS. 

5.  Do obsługi modułów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 dziekan/kierownik jednostki 

pozawydziałowej wyznacza Planistę spośród pracowników wydziału/jednostki 
pozawydziałowej. 

6.  Funkcję Planisty w jednostce może pełnić więcej niż jedna osoba. 
 

§ 3 

Do zadań Planisty należy: 

1/ wprowadzanie rozkładów zajęć dydaktycznych w module PLANISTA w systemie 
USOS lub innym narzędziu informatycznym współpracującym z systemem 
USOS; 

2/ wprowadzanie ewentualnych korekt rozkładów zajęć w module PLANISTA w 
systemie USOS lub innym narzędziu informatycznym współpracującym z 
systemem USOS; 

3/ publikowanie rozkładów zajęć dydaktycznych w USOSWeb; 
4/ rezerwowanie pomieszczeń będących w dyspozycji danej jednostki 

organizacyjnej, na potrzeby inne niż wynikające z rozkładów zajęć; 
5/ przydzielanie innym jednostkom organizacyjnym pomieszczeń będących w 

zasobie (dyspozycji) danej jednostki na podstawie zgłoszeń w module SRS.   
 

§ 4 
Do zadań Działu Informatycznych Systemów Obsługi Studiów należy: 

1/ wsparcie techniczne w zakresie poprawnego działania modułów PLANISTA i SRS; 
2/ okresowa weryfikacja poprawności wprowadzania rozkładu zajęć i jego 

aktualizacji do systemu USOS; 



3/ zgłaszanie do producenta systemu wniosków i uwag dotyczących zmian 
funkcjonalnych lub błędów systemu; 

4/ prowadzenie szkoleń dla użytkowników modułów PLANISTA i SRS. 
 

§ 5 
1. Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia dydaktyczne przygotowuje  harmonogram 

zajęć do programu studiów, a Planista wprowadza go za pomocą modułu PLANISTA 

lub innego narzędzia informatycznego  do systemu USOS. 
2. Planista publikuje w USOSWeb rozkład zajęć ułożony w module PLANISTA lub innym 

narzędziu informatycznym  w terminie 7 dni przed rozpoczęciem semestru zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu Studiów. Wszelkie modyfikacje (np. zmiany terminów 
zajęć, zastępstwa) rozkładów zajęć wymagają ich wprowadzenia do modułu PLANISTA. 
 

§ 6 
1. W przypadku zamiaru/konieczności rezerwacji przez jednostkę organizacyjną 

pomieszczenia znajdującego się w dyspozycji innej jednostki organizacyjnej, jej Planista 
dokonuje za pośrednictwem modułu SRS wstępnej rezerwacji pomieszczenia wskazując 
datę, godziny oraz cel wynajmu. 

2. Planista jednostki wynajmującej, bez zbędnej zwłoki, akceptuje rezerwację w module 

SRS lub w przypadku braku zgody na wynajem, wpisuje w module powód jej odrzucenia. 

3. W sytuacji zgłoszenia zapotrzebowania na dane pomieszczenie w tym samym czasie 
przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną, pierwszeństwo ma ta jednostka, w 
której zasobie znajduje się dane pomieszczenie, a w przypadku zapotrzebowania 
zgłoszonego przez dwie inne jednostki organizacyjne, ta jednostka, która będzie je 
wykorzystywała na cele dydaktyczne. 

 
§ 7 

1.  Wynajmowanie sal dydaktycznych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 

Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się po koszcie 0,10 zł/h za 1 m2 powierzchni 

użytkowej. 
2.  Wynajmowanie sal dokumentowane jest rozliczeniem wewnętrznym. 
3.  W przypadku, gdy w Uniwersytecie Wrocławskim brak jest odpowiedniej sali 

dydaktycznej, w danym terminie, do prowadzenia zajęć dziekan/kierownik jednostki 
pozawydziałowej może wynająć salę dydaktyczną poza Uczelnią wyłącznie po uzyskaniu 
zgody Rektora poprzedzonej pozytywnymi opiniami Dyrektora Generalnego oraz 
Prorektora ds. nauczania. 

4.  Zasady dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części znajdujących się w zasobie 
Uniwersytetu Wrocławskiego podmiotom zewnętrznym reguluje odrębne zarządzenie 
Rektora. 

 


