
 
K O M U N I K A T 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 13 lipca 2009 r. 

 
 Z dniem 30 czerwca 2009 r. wszedł w Ŝycie nowy regulamin organizacyjny 
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego -  Zarządzenie Rektora Nr 77 /2009, który w § 14 
nakłada na kaŜdą komórkę administracyjną obowiązek przygotowania szczegółowego zakresu 
jej działania.  
 W związku z powyŜszym upowaŜniam Pana prof. dr hab. Władysława Dynaka 
Prorektora do spraw Ogólnych do zatwierdzania szczegółowych zakresów działania komórek 
administracyjnych i ustalam następujący tryb ich akceptacji. 

 
1. Kierownicy komórek administracyjnych znajdujących się w strukturze Kanclerza 

przygotowują i przedkładają szczegółowe zakresy działania swoich komórek 
Kanclerzowi. Po wstępnej weryfikacji przedstawionego zakresu działania Kanclerz 
przekazuje go  do Sekretariatu Prorektorów. 

2. Kierownicy komórek administracyjnych znajdujących się w strukturze 
Prorektorów, przygotowują i przedkładają szczegółowe zakresy działania swoich 
komórek właściwemu Prorektorowi. Po wstępnej weryfikacji przedstawionego 
zakresu działania Prorektor przekazuje go Kanclerzowi, który składa go w 
Sekretariacie Prorektorów. 

3. Dziekani dokonują wstępnej weryfikacji szczegółowych zakresów działania 
wydziałowych komórek administracyjnych i przekazują je do Sekretariatu 
Prorektorów. 

4. Kierownicy jednostek pozawydziałowych przedkładają szczegółowe zakresy 
działania  komórek administracyjnych znajdujących się w ich strukturze 
właściwemu Prorektorowi, który po  ich wstępnej weryfikacji przekazuje je do 
Sekretariatu Prorektorów. 

 
Szczegółowe zakresy działania komórek administracyjnych naleŜy przekazać do 

Sekretariatu Prorektorów do dnia 31.08.2009 r., w wersji papierowej oraz elektronicznej na 
adres e-mail: west@adm.uni.wroc.pl. Pan prof. dr hab. Władysław Dynak  - Prorektor do 
spraw Ogólnych zatwierdza szczegółowe zakresy działania w terminie do dnia 21.09.2009 r. 
Zatwierdzone zakresy działania Sekretariat Prorektorów  przesyła w formie elektronicznej do 
Centrum Usług Informatycznych oraz w formie papierowej do Działu Organizacyjnego 
(kopia). 

Kierownicy komórek administracyjnych bezpośrednio podległych Rektorowi przedkładają 
szczegółowe zakresy działania Rektorowi. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Rektora 
przedstawionych zakresów działania, Biuro Rektora przesyła w formie elektronicznej 
szczegółowy zakres działania komórki administracyjnej do CUI, a w formie papierowej do 
Działu Organizacyjnego (kopia). 

Centrum Usług Informatycznych umieszcza niezwłocznie, nie później niŜ do dnia 
30.09.2009 r. szczegółowe zakresy działania komórek administracyjnych na stronie 
internetowej Uczelni.  

  


