
 

 
 

K O M U N I K A T 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 10 maja 2010 r. 
 
 

w sprawie procedury zgłaszania awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania 

oraz przeprowadzania czynności serwisowych w komórkach Administracji Centralnej 

 

 

W związku zawarciem umów z firmą serwisową, zwaną dalej Wykonawcą, na dokonywanie 

napraw, przeglądów technicznych, konserwacji, czyszczenia oraz modernizacji sprzętu i sieci 

komputerowej, ustala się następujące zasady zgłaszania awarii oraz przeprowadzania 

czynności serwisowych w komórkach Administracji Centralnej.  

 

1/ Awarie sprzętu komputerowego i oprogramowania pracownicy komórek Administracji 

Centralnej zgłaszają administratorom lokalnej sieci komputerowej poprzez stronę WWW 

helpdesku znajdującą się pod adresem www.hlp.uni.wroc.pl.  

2/ W przypadku braku moŜliwości zgłoszenia awarii sprzętu i oprogramowania przez stronę 

internetową, zgłoszenia naleŜy dokonać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej 

na adres e-mail administratorów lokalnej sieci komputerowej Administracji Centralnej.  

3/ Wykonawca ma obowiązek przystąpić do usuwania awarii tego samego dnia roboczego, 

jeśli awaria zostanie zgłoszona do godz. 12 oraz na drugi dzień roboczy, jeśli awaria 

zostanie zgłoszona po godz. 12. 

4/ Wykonawca ma obowiązek usunąć awarię w terminie pięciu dni roboczych. 

5/ Wykonawca nie dokonuje napraw i modernizacji sprzętu komputerowego objętego 

gwarancją. 

6/ Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy, przeglądu technicznego, konserwacji, 

czyszczenia lub modernizacji sprzętu, zwanych dalej czynnościami serwisowymi uzgadnia 

termin przeprowadzania powyŜszych czynności z kierownikiem danej komórki 

administracyjnej. 

7/ Przeprowadzanie czynności serwisowych po godzinach pracy komórki wymaga zgody jej 

kierownika. Kierownik komórki administracyjnej informuje pracownika Działu Ochrony 

Mienia obsługującego portiernię o udzieleniu zgody i terminach przebywania  

w pomieszczeniach pracowników Wykonawcy. 

8/ KaŜdorazowe przeprowadzenie czynności serwisowych Wykonawca odnotowuje w karcie 

przeglądu technicznego, konserwacji i czyszczenia, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do 



niniejszego komunikatu. Kierownik komórki administracyjnej potwierdza wykonanie usługi 

poprzez złoŜenie podpisu na karcie przeglądu technicznego, konserwacji i czyszczenia.  

9/ Materiały niezbędne do wykonania czynności serwisowych Wykonawca dostarcza i nabywa 

na własny koszt. 

10/ Wydanie sprzętu komputerowego Wykonawcy, celem przeprowadzenia czynności 

serwisowych poza budynkiem danej komórki administracyjnej, wymaga wypełnienia 

formularza wydania sprzętu, zwanego dalej formularzem wydania, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 2 do niniejszego komunikatu. Formularz wydania podpisują: Wykonawca, 

kierownik komórki administracyjnej oraz osoba odpowiedzialna materialnie za wydawany 

sprzęt. Kopie formularza wydania kierownik komórki przekazuje, najpóźniej  

w następnym dniu roboczym, administratorom lokalnej sieci komputerowej oraz osobie 

materialnie odpowiedzialnej za wydany sprzęt. 

11/ Wynosząc sprzęt komputerowy poza daną komórkę administracyjną, Wykonawca 

zobowiązany jest do wymontowania i przekazania kierownikowi komórki wszystkich 

nośników danych osobowych lub usunięcia danych w sposób uniemoŜliwiający ich 

odzyskanie. 

12/ Kierownik komórki administracyjnej oraz osoba materialnie odpowiedzialna za sprzęt 

potwierdza na formularzu wydania zwrot sprzętu komputerowego przez Wykonawcę. 

13/ Lokalni administratorzy sieci komputerowej mają obowiązek kontrolowania  

i zabezpieczania prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w podległych systemach 

informatycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Marek Bojarski 

                        R E K T O R 

 

 



SPRZĘT KOMPUTEROWY - KARTA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I CZYSZCZENIA 

Nazwa komórki administracyjnej: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Adres, nr pokoju: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Kierownik komórki administracyjnej: …………………………………………………………………………………………………………........ 
 

 
Nazwa sprzętu 

 
Nr inwentarzowy - 

podstawowy 

Data przeglądu 
technicznego, 
konserwacji  
i czyszczenia 

 
Podpis 

Wykonawcy 

Podpis 
Kierownika 

komórki adm. 

 
Uwagi 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Data, pieczęć i czytelny podpis Kierownika komórki administracyjnej 

 

 

Załącznik Nr 1 
do komunikatu z dnia 10.05.2010 r. 



 

Formularz wydania sprzętu 

data wydania ……………… 

Nazwa komórki administracyjnej: ……………………………………………………..   tel.: ……………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………….   pok.: ……………………………. 

 

Rodzaj sprzętu: 

�  Jednostka centralna  - nr inwentarzowy: ………………………………………………………………………… 

�  Monitor   - nr inwentarzowy: ………………………………………………………………………… 

�  Klawiatura   - nr inwentarzowy: ………………………………………………………………………… 

�  Myszka   - nr inwentarzowy: ………………………………………………………………………… 

�  Drukarka   - nr inwentarzowy: ………………………………………………………………………… 

�  Skaner   - nr inwentarzowy: ………………………………………………………………………… 

�  Inne: ……………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

Sprzęt jest zabierany w celu dokonania: 

�  reinstalacji systemu 

�  naprawy przez firmę obsługującą Administrację Centralną 

�  naprawy gwarancyjnej przez firmę: …………………………………………………………………………………………. 

�  inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

�  przeniesienia sprzętu z ……………………………………………………………………………………………………………… 

     do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………………       ……………………………………………..       ……………………………………….. 
           pieczęć i czytelny podpis osoby                         czytelny podpis osoby odpowiedzialnej materialnie                   pieczęć i czytelny podpis osoby  
                  przyjmującej sprzęt                                                          za sprzęt                                                            wydającej sprzęt 
 

  
data zdania ……………….. 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
………………………………………………       ……………………………………………..       ……………………………………….. 
           pieczęć i czytelny podpis osoby                         czytelny podpis osoby odpowiedzialnej materialnie                     pieczęć i czytelny podpis 
                  przyjmującej sprzęt                                                          za sprzęt                                                      osoby zdającej sprzęt 

Załącznik Nr 2 
do komunikatu z dnia 10.05.2010 r. 


