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Poz. 228
ZARZĄDZENIE NR 54
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie kontroli zarządczej oraz zasad sporządzania oświadczenia
o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2006 r.
Nr 7A, poz. 94 z późn. zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zarządza się,
co następuje:
§1
W celu usprawnienia i ujednolicenia funkcjonowania kontroli zarządczej na Uniwersytecie
Warszawskim ustala się:
1) Procedury kontroli zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim zwane dalej „Procedurami”,
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą na Uniwersytecie Warszawskim,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania podległych
pracowników z Procedurami oraz do przestrzegania zasad w nich określonych.
§3
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do dokonania przeglądu i aktualizacji
regulaminów organizacyjnych jednostek – w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie
niniejszego zarządzenia.
§4
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do przeglądu i aktualizacji zakresów
obowiązków podległych pracowników – w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie
niniejszego zarządzenia.
§5
Niezwłocznie, po upływie terminów, o których mowa w § 3 i 4 niniejszego zarządzenia należy
przekazać:
1)
uaktualnione regulaminy jednostek organizacyjnych do wiadomości kanclerza;
2)
uaktualnione zakresy obowiązków pracowników do kierownika Biura Spraw Pracowniczych
celem włączenia do akt osobowych.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: K. Chałasińska-Macukow

2

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego nr 9B

31 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 54 Rektora UW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej
oraz zasad sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
na Uniwersytecie Warszawskim
PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
Postanowienia ogólne
§1
1. Kontrolę zarządczą na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym dalej „Uniwersytetem”,
stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Przedmiotem kontroli zarządczej jest ocena gromadzenia i wykorzystania środków,
gospodarowania mieniem oraz ochrony zasobów materialnych, finansowych i informatycznych.
3. System kontroli zarządczej uwzględnia warunki prawne, organizacyjne, kadrowe
i finansowe, w jakich funkcjonuje Uniwersytet i przez podejmowane działania ma na celu osiągnięcie
zgodności między stanem faktycznym a wymaganym.
4. System kontroli zarządczej powinien dostarczyć Rektorowi racjonalnego zapewnienia, że
cele i zadania Uniwersytetu są realizowane właściwie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

5. W szczególności celem kontroli zarządczej jest zapewnienie:
zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
skuteczności i efektywności podejmowanych działań;
wiarygodności sprawozdań;
ochrony zasobów;
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
efektywności i skuteczności przepływu informacji;
zarządzania ryzykiem.

6. Na dokumentację systemu kontroli zarządczej składają się procedury wewnętrzne,
instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne.
7. System kontroli zarządczej zapewnia: legalność, rzetelność, celowość, gospodarność
prowadzonych działań, przy czym:
1)
kryterium legalności obejmuje badanie zgodności działania z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, wewnętrznymi aktami prawnymi, umowami, decyzjami administracyjnymi oraz
innymi rozstrzygnięciami podjętymi przez uprawnione podmioty;
2)
kryterium rzetelności obejmuje badanie:
a) wypełniania obowiązków z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie,
b) wypełniania zobowiązań zgodnie z ich treścią,
c) przestrzegania wewnętrznych reguł funkcjonowania Uniwersytetu oraz danej jednostki
organizacyjnej,
d) dokumentowania określonych działań lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistością,
we właściwej formie i wymaganych terminach, bez pomijania istotnych faktów
i okoliczności;
3)
kryterium celowości obejmuje badanie, czy działalność Uniwersytetu jest zgodna z przyjętymi
celami i zasadami. W przypadku decyzji finansowych, kryterium celowości obejmuje
sprawdzenie, czy dany wydatek jest zgodny z rocznym planem rzeczowo-finansowym
Uniwersytetu lub też planem finansowym jednostki organizacyjnej;
4)
kryterium gospodarności obejmuje badanie:
a) oszczędności i wydajności wykorzystania środków,
b) uzyskania właściwej relacji nakładów do efektów,
c) wykorzystania możliwości zapobiegania szkodom lub ograniczenia wysokości szkód
zaistniałych.
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Procedury kontroli zarządczej
Postanowienia szczegółowe
§2
Procedury kontroli zarządczej podzielone są na pięć grup odpowiadających następującym
elementom kontroli zarządczej:
1) środowisko wewnętrzne;
2) cele i zarządzanie ryzykiem;
3) mechanizmy kontroli;
4) informacja i komunikacja;
5) monitorowanie i ocena.
Środowisko wewnętrzne, przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe,
struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień
§3
1. Pracownicy Uniwersytetu powinni charakteryzować się wysokim poziomem etycznym
zapewniającym osiągnięcie przez Uniwersytet wyznaczonych celów, w tym celów zapisanych w planie
działalności oraz w planie rzeczowo-finansowym i finansowym.
2. Wartości etyczne powinny być brane pod uwagę podczas przeprowadzanych na
Uniwersytecie wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych, a także przy zatrudnianiu nowych
pracowników.
3. Pracownicy powinni być świadomi
zachowania lub działań niezgodnych z prawem.

konsekwencji

wynikających

z nieetycznego

§4
1. Wszyscy pracownicy Uniwersytetu, w tym jego kierownictwo, są zobowiązani do
posiadania takiego stopienia wiedzy i umiejętności oraz doświadczenia, który pozwoli im skutecznie
i efektywnie wypełniać powierzone zadania i obowiązki.
2. Pracownicy Uniwersytetu uczestniczą w szkoleniach, dbają o ciągłe podnoszenie
kwalifikacji i aktualizowanie koniecznego zakresu wiedzy.
3. Proces zatrudniania pracowników Uniwersytetu jest prowadzony w sposób zapewniający
wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko i powinna odbywać się w drodze konkursu.
4. Pracownicy Uniwersytetu
bezpośrednich przełożonych.

podlegają

okresowym

ocenom

prowadzonym

przez

5. Regulamin Pracy Pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, ustala organizację
i porządek w miejscu pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
6. Biuro Spraw Pracowniczych zapewnia zapoznanie się przez każdego zatrudnianego
pracownika z treścią Regulaminu Pracy Uniwersytetu Warszawskiego, przed przystąpieniem przez
niego do pracy.
§5
1. Struktura organizacyjna Uniwersytetu jest okresowo analizowana i dostosowywana do
zmieniających się warunków działania, celów i zadań.
2. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu jest określony w formie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego i regulaminach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
3. Kanclerz, dziekani, kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz osoby przez
nich upoważnione są zobowiązani do bieżącej aktualizacji regulaminów organizacyjnych, zakresów
zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników.
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§6

1. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu,
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym lub Statut
Uniwersytetu Warszawskiego do kompetencji innych organów Uniwersytetu, w tym również decyzje
dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu.
2. Prorektorzy działają w granicach kompetencji udzielonych im przez Rektora, w tym
dokonują w imieniu Uniwersytetu czynności prawnych wynikających z ich uprawnień i za tę
działalność ponoszą odpowiedzialność przed Rektorem.
3. Kanclerz kieruje jego administracją i gospodarką w zakresie określonym przez ustawę
Prawo o szkolnictwie wyższym i Statut Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rektora. Kanclerz za swoją
działalność odpowiada przed Rektorem.
4. Na Uniwersytecie obowiązują wprowadzone zarządzeniem Rektora procedury kontroli
finansowej. W celu zapewnienia właściwej kontroli finansowej zawierane umowy dotyczące
wydatkowania środków publicznych muszą być akceptowane przez pełnomocnika Rektora ds.
zamówień publicznych pod względem ich zgodności z prawem zamówień publicznych oraz
zarządzeniem Rektora regulującym funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze zamówień
publicznych.
5. Prawo do wydawania wewnętrznych aktów prawnych mają: Senat Uniwersytetu, Rektor
oraz kanclerz w zakresie swojej działalności. Instrukcje związane z prowadzeniem rachunkowości na
Uniwersytecie w formie komunikatu wydaje kwestor. Rejestr wewnętrznych aktów prawnych
wydawanych przez Rektora i kanclerza prowadzi Biuro Rektoratu. Rejestr komunikatów kwestora
prowadzi sekretariat kwestury. Wewnętrzne akty prawne podlegają publikacji w Monitorze
Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.
6. Prawo do wydawania zarządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału
ma dziekan. Rejestr zarządzeń prowadzi dziekanat wydziału. Zarządzenia dziekana podlegają
publikacji na stronie internetowej wydziału.
7. Rektor, kwestor i dziekan wydziału mogą powoływać swoich pełnomocników, na czas
nieokreślony lub na okres niezbędny do wykonania zleconych zadań, z tym że:
1)
pełnomocnictwo jest udzielane na piśmie, ze wskazaniem zadań do wykonania przez
pełnomocnika, jego uprawnień oraz odpowiedzialności;
2)
rejestr pełnomocnictw udzielanych przez Rektora prowadzi Zespół Radców Prawnych;
3)
rejestr pełnomocnictw udzielonych przez kwestora prowadzi sekretariat kwestury;
4)
rejestr pełnomocnictw udzielonych przez dziekana wydziału prowadzi dziekanat wydziału, przy
czym ich kopię należy złożyć w Biurze Rektoratu.
8. Rektor może powierzyć pracownikom Uniwersytetu określone obowiązki w zakresie
gospodarki finansowej, przy czym:
1)
powierzenie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie
odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym;
2)
rejestr powierzeń obowiązków udzielanych przez Rektora prowadzi Zespół Radców Prawnych.
9. Rektor może powierzyć w całości lub w części obowiązek koordynacji działań w zakresie
funkcjonowania kontroli zarządczej na Uniwersytecie oraz nadzorowania sporządzania oświadczenia
o stanie kontroli zarządczej powołanemu przez Rektora zespołowi.
10. W przypadku powołania Zespołu, o którym mowa w ust. 9, jego zadania oraz zasady
funkcjonowania określi Rektor w zarządzeniu.
11. Rektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie nadzorowania kontroli
zarządczej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych: dziekanom, kanclerzowi oraz
kierownikom jednostek, z tym że:
1) przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone na piśmie;
2) rejestr powierzeń obowiązków udzielanych przez Rektora prowadzi Zespół Radców Prawnych.
12. Osoba, której powierzono obowiązki nadzorowania kontroli zarządczej w zakresie
kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej składa Rektorowi do końca stycznia każdego roku
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w nadzorowanej jednostce za rok poprzedni.
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Cele i zarządzanie ryzykiem
§7
1.

Senat Uniwersytetu uchwala roczny plan działalności.

2. Plan działalności zawiera w szczególności określenie celów działalności na dany rok
wraz ze wskazaniem podzadań służących osiągnięciu celów, oraz mierniki określające stopień
realizacji celu i ich planowane wartości.
§8
1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem określono w polityce zarządzania ryzykiem na
Uniwersytecie.
2. Identyfikacja zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z poszczególnymi celami
Uniwersytetu wykonywana jest nie rzadziej niż raz w roku.
Mechanizmy kontroli
§9
1.

Uniwersytet prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa.

2. Gospodarka finansowa Uniwersytetu prowadzona jest na podstawie planu rzeczowofinansowego uchwalanego przez Senat Uniwersytetu oraz na podstawie planów finansowych
jednostek organizacyjnych uchwalanych przez upoważnione organy kolegialne jednostek.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne
Uniwersytetu określa Rektor, z zastrzeżeniem ust. 4.
1)
2)
3)

4. Senat Uniwersytetu określa:
zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu środków finansowych
pochodzących z dotacji budżetowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną i badawczą;
zasady podziału środków pozabudżetowych;
na wniosek Rektora, zasady rozliczeń działalności badawczej oraz udział jednostek
organizacyjnych w ewentualnych dochodach z tej działalności.
§ 10

1. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Rektor powierzył kwestorowi obowiązki
i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
rzeczowo-finansowym;
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych.
2. Rachunkowość Uniwersytetu jest prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz
przyjętymi Zasadami rachunkowości i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne zdarzenia są rzetelnie
dokumentowane, a dokumentacja ta jest dostępna dla upoważnionych osób.
4. Zgodnie z ustawą o rachunkowości tworzone są kopie zapasowe ksiąg rachunkowych
prowadzonych przy użyciu komputera, w celu ich ochrony przed nieupoważnioną zmianą lub
zniszczeniem.
5. Dokumenty księgowe – źródłowe przechowywane są w oryginalnej postaci i ustalonym
porządku, w pomieszczeniach wydzielonych i niedostępnych dla osób nieupoważnionych.
6. Kluczowe obowiązki dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania
operacji finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń są rozdzielone pomiędzy różne osoby.
7. Dokumenty finansowo-księgowe są podpisywane pod względem merytorycznym przez
osoby upoważnione, zgodnie z wykazem stanowisk upoważnionych do podpisywania dokumentów
finansowo-księgowych. Następnie są podpisywane i zatwierdzane pod względem formalnorachunkowym.
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8. W celu utrzymania ciągłości działalności Uniwersytetu, a w szczególności ciągłości
operacji finansowych i gospodarczych, na Uniwersytecie przygotowywany jest plan urlopów oraz
zastępstw pracowników na czas ich nieobecności.
§ 11
1. Rektor dokonuje czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych
Uniwersytetu, a w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora także prorektor, dziekan
i kanclerz.
2. Kanclerz, dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za prawidłowe
wykorzystanie i zabezpieczenie mienia będącego w dyspozycji jednostki.
3. Do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, o której mowa w § 11
Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, należy, niezwłocznie po stwierdzeniu kradzieży mienia
Uniwersytetu pisemne zgłoszenie tego faktu kanclerzowi wraz z wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia.
4. Dbanie o dobro Uniwersytetu, ochrona jego mienia oraz zapobieganie marnotrawstwu
i nadużyciom należą do podstawowych obowiązków pracownika. Pracownik jest obowiązany
niezwłocznie zgłosić bezpośredniemu przełożonemu fakt zagrożenia utraty mienia, kradzieży lub
innych okoliczności mogących powodować powstanie szkody w mieniu Uniwersytetu.
5. Zasady ochrony ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych określone zostały
w Zasadach rachunkowości.
§ 12
Rektor przedkłada Senatowi Uniwersytetu roczne sprawozdanie z działalności Uniwersytetu,
sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdanie finansowe.
§ 13
1. W ramach hierarchii służbowej prowadzony jest nadzór, który ma za zadanie uzyskać
wymagany stopień pewności, że Uniwersytet osiąga swoje cele i realizuje nałożone zadania.
2. Nadzór nad pracą i dyscypliną podległych pracowników należy do zakresu obowiązków
osoby sprawującej funkcję kierowniczą.
§ 14
1. W Uniwersytecie funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i
systemów informatycznych.
2. Funkcjonowanie mechanizmów kontroli systemów informatycznych takich jak: kontrola
dostępu, kontrola oprogramowania systemowego, kontrola tworzenia i zmian w aplikacjach,
nadawanie uprawnień, ciągłości działalności i kontroli aplikacji, koordynowana jest przez służby
informatyczne Uniwersytetu.
§ 15
Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą w ramach poszczególnych jej obszarów
określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia podlega rocznej aktualizacji.
Informacja i komunikacja
§ 16
1. Pracownicy Uniwersytetu są informowani o celach i zadaniach Uniwersytetu, a także
o sposobie ich realizacji przez swoich bezpośrednich przełożonych, poprzez przedstawicieli
w organach kolegialnych Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, poprzez wewnętrzne
akty prawne wydawane przez Rektora oraz podczas odbywających się okresowo narad kierownictwa
Uniwersytetu z pracownikami.
2.

Wewnętrzne akty prawne są rozpowszechniane zgodnie z § 6 ust. 5.

3. Informacje o działalności Uniwersytetu (jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
o których mowa w § 11 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego) są dostępne na stronie internetowej
Uniwersytetu.
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Monitorowanie i ocena
§ 17
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych na bieżąco monitorują skuteczność
poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w celu zapewnienia bieżącego
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów i przyczynienia się do realizacji założonych celów
i zadań.
2.

System kontroli zarządczej przynajmniej raz na rok podlega samoocenie.

3. W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie, audytor wewnętrzny prowadzi
obiektywną i niezależną ocenę systemu kontroli zarządczej.
4. Ocena systemu kontroli zarządczej, a także czynności doradcze dokonywane przez
audyt wewnętrzny, wspierają Rektora w realizacji celów i zadań Uniwersytetu.

8

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego nr 9B

31 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 54 Rektora UW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz zasad
sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Uniwersytecie Warszawskim
Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą
Lp.

Dokument
I. Środowisko wewnętrzne

1.

Uchwała nr 115 Senatu UW z 2006 r. w sprawie nadania Statutu Uniwersytetowi Warszawskiemu

2.

Regulamin Organizacyjny UW z dnia 15 listopada 1995 r.

3.

Uchwała Senatu UW nr 45 z 2002 r. w sprawie trybu opracowywania i zatwierdzania regulaminów jednostek
organizacyjnych w Uniwersytecie Warszawskim

4.

Zarządzenie nr 7 Rektora UW z 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Warszawskiego

5.

Uchwała Senatu UW nr 318 z 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Środowiskowego Laboratorium
Ciężkich Jonów

6.

Uchwała Senatu UW nr 157 z 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych

7.

Uchwała Senatu UW nr 220 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Historycznego

8.

Uchwała Senatu UW nr 249 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych

9.

Uchwała Senatu UW nr 250 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji

10.

Uchwała Senatu UW nr 251 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Psychologii

11.

Uchwała Senatu UW nr 252 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Kształcenia Nauczycieli
Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

12.

Uchwała Senatu UW nr 253 z 2007 r. sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Badań nad Tradycją
Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

13.

Uchwała Senatu UW nr 254 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Interdyscyplinarnego Centrum
Genetyki Zachowania

14.

Uchwała Senatu UW nr 255 z 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 173 Senatu UW z dnia 11 marca 1998 r.
w sprawie nadania Regulaminu Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
(tekst jednolity: Obwieszczenie nr 3 Rektora z dnia 20 czerwca 2007 r., Monitor UW nr 6I poz. 306)

15.

Uchwała Senatu UW nr 256 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie

16.

Uchwała Senatu UW nr 257 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej

17.

Uchwała Senatu UW nr 267 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Filozofii i Socjologii

18.

Uchwała Senatu UW nr 268 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych

19.

Uchwała Senatu UW nr 269 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Pedagogicznego

20.

Uchwała Senatu UW nr 270 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Polonistyki

21.

Uchwała Senatu UW nr 271 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Orientalistycznego

22.

Uchwała Senatu UW nr 272 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Ameryk i Europy

23.
24.

Uchwała Senatu UW nr 273 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego
Uchwała Senatu UW nr 274 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Interdyscyplinarnego Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego
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26.
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28.
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Uchwała Senatu UW nr 275 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Międzywydziałowych Studiów
Ochrony Środowiska
Uchwała Senatu UW nr 276 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym
Uchwała Senatu UW nr 277 z 2007 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze Statutem
Uniwersytetu Warszawskiego
Uchwała Senatu UW nr 278 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu

29.

Uchwała Senatu UW nr 288 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Biologii

30.

Uchwała Senatu UW nr 289 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Fizyki

31.

Uchwała Senatu UW nr 290 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

32.

Uchwała Senatu UW nr 300 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Chemii

33.

Uchwała Senatu UW nr 301 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Geologii

34.

Uchwała Senatu UW nr 302 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych

35.

Uchwała Senatu UW nr 303 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Zarządzania

36.

Uchwała Senatu UW nr 319 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej
i Filologii Wschodniosłowiańskich

37.

Uchwała Senatu UW nr 320 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki

38.

Uchwała Senatu UW nr 321 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji

39.

Uchwała Senatu UW nr 322 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Europejskiego

40.

Uchwała Senatu UW nr 323 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Badań nad Antykiem
Europy Południowo-Wschodniej

41.

Obwieszczenie nr 3 Rektora UW z 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 173 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie nadania Regulaminu Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH)

42.

Uchwała Senatu UW nr 340 z 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Studiów Społecznych

43.

Uchwała Senatu UW nr 348 z 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Neofilologii

44.

Uchwała Senatu UW nr 368 z 2008 r. w sprawie Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego

45.

Uchwała Senatu UW nr 382 z 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Studiów Brytyjskich

46.

Uchwała Senatu UW nr 53 z 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Polonistyki

47.

Uchwała Senatu UW nr 67 z 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Lingwistyki
Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich (zmiana nazwy – Wydział Lingwistyki Stosowanej)

48.

Uchwała Senatu UW nr 85 z 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Otwartej i Multimedialnej
Edukacji

49.

Zarządzenie nr 3 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów
Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012

50.

Zarządzenie nr 39 Rektora UW z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenta Uniwersytetu
Warszawskiego

51.

Uchwała nr 183 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Instytutu Studiów
Społecznych

52.

Uchwała nr 184 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Centrum Nauk Sądowych UW

53.

Uchwała nr 185 Rektora UW z 2010 r. w sprawie utworzenia Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
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54.

Uchwała nr 191 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

55.

Uchwała nr 195 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego

56.

Uchwała nr 211 Rektora UW z 2010 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego

57.

Uchwała nr 212 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wydziału Filozofii
i Socjologii

58.

Uchwała nr 223 Rektora UW z 2010 r. w sprawie utworzenia Teatru Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego

59.

Uchwała nr 272 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Interdyscyplinarnego
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
II. Cele i zarządzanie ryzykiem

1.
2.

Uchwała Senatu UW nr 14 z 2001 r. w sprawie perspektywicznego planu inwestycyjnego UW
Uchwała Senatu UW nr 52 z 2001 r. w sprawie przyjęcia Misji Uniwersytetu Warszawskiego

3.

Uchwała Senatu UW nr 33 z 2008 r. w sprawie przyjęcia perspektywicznego planu inwestycyjnego Uniwersytetu
Warszawskiego

4.

Uchwała Senatu UW nr 34 z 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Uniwersytetu Warszawskiego

5.

Uchwała nr 190 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 33 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia perspektywicznego planu inwestycyjnego Uniwersytetu Warszawskiego
III. Mechanizmy kontroli

1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin pracy pracowników UW z dnia 01.07.1997 r.
Zarządzenie nr 3 Rektora UW z 1997 r. w sprawie pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach
dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych oraz studiach podyplomowych i innych formach
kształcenia
Uchwała Senatu UW nr 17 z 2001 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów Polskich Eliminacji
Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Zarządzenie nr 3 Rektora UW z 2001 r. w sprawie nauczania języków obcych w Uniwersytecie Warszawskim
Zarządzenie nr 4 Rektora UW z 2001 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności
pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie
Warszawskim

6.

Zarządzenie nr 7 Rektora UW z 2001 r. w sprawie zakresu, formy i częstotliwości szkolenia okresowego
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nauczycieli akademickich oraz pracowników inżynieryjnotechnicznych w Uniwersytecie Warszawskim

7.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Administracyjnego UW z 2001 r. w sprawie programów poszczególnych rodzajów
szkolenia określających szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych
grup stanowisk (zawodów)

8.

Uchwała Senatu UW nr 45 z 2002 r. w sprawie trybu opracowywania i zatwierdzania regulaminów jednostek
organizacyjnych w Uniwersytecie Warszawskim

9.

Uchwała Senatu UW nr 108 z 2002 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom
akademickim UW

10.

Uchwała Senatu UW nr 121 z 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym
wynikającym ze stosunku pracy nauczycieli akademickich

11.

Uchwała Senatu UW nr 147 z 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie

12.

Zarządzenie nr 1 Rektora UW z 2002 r. w sprawie zewnętrznych certyfikatów znajomości języka obcego
uznawanych za tożsame ze zdaniem egzaminu końcowego z języka obcego w Uniwersytecie Warszawskim

13.

Zarządzenie nr 6 Rektora UW z 2002 r. zmieniające Zarządzenie nr 3 z 4 lipca 2001 r. w sprawie nauczania
języków obcych w Uniwersytecie Warszawskim
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15.
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Zarządzenie nr 9 Rektora UW z 2002 r. w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury organizacyjnej
Uniwersytetu Warszawskiego
Zarządzenie nr 11 Rektora UW z 2002 r. zmieniające Zarządzenie nr 3 Rektora UW z dnia 26 czerwca 1997 r.
w sprawie pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych,
eksternistycznych oraz studiach podyplomowych i innych formach kształcenia
Zarządzenie nr 13 Rektora UW z 2002 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wypłat stypendiów dla studentów, ze
środków nie budżetowych

17.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Administracyjnego UW z 2002 r. zmieniające załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1
Dyrektora Administracyjnego UW z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą
i ochronną oraz środkami ochrony indywidualnej w Uniwersytecie Warszawskim

18.

Uchwała Senatu UW nr 88 z 2003 r. w sprawie zasad podziału niektórych środków finansowych z budżetu

19.

Uchwała Senatu UW nr 156 z 2003 r. w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych
w Uniwersytecie Warszawskim

20.
21.

22.

23.
24.

Zarządzenie nr 1 Rektora UW z 2003 r. w sprawie korzystania z pomieszczeń i powierzchni Uniwersytetu
Warszawskiego
Zarządzenie nr 3 Rektora UW z 2003 r. zmieniające Zarządzenie nr 3 Rektora UW z dnia 26 czerwca 1997 r.
w sprawie pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych,
eksternistycznych oraz studiach podyplomowych i innych formach kształcenia
Obwieszczenie nr 2 Rektora UW z 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia nr 3 Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne na
studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych oraz na studiach podyplomowych i innych
formach kształcenia
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Administracyjnego UW z 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wynajmowanie
niektórych sal i pomieszczeń w obiektach uniwersyteckich administrowanych centralnie na cele nie związane
z prowadzeniem zajęć dydaktycznych
Komunikat Kwestora UW z 2003 r. w sprawie ubezpieczeń w czasie wyjazdu za granicę

25.

Uchwała Senatu UW nr 228 z 2004 r. o zmianie Uchwały nr 349 Senatu UW z dnia 27 września 2000 r.
w sprawie zasad podziału niektórych środków finansowych z budżetu

26.

Zarządzenie nr 1 Rektora UW z 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub doktora
habilitowanego

27.

Zarządzenie nr 2 Rektora UW z 2004 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących organizacji
rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim

28.

Zarządzenie nr 3 Rektora UW z 2004 r. w sprawie postępowania w przypadku zagrożenia w obiektach i na
terenie Uniwersytetu Warszawskiego

29.

Zarządzenie nr 6 Rektora UW z 2004 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warszawskim Funduszu
Innowacji Dydaktycznych

30.

Zarządzenie nr 7 Rektora UW z 2004 r. o zmianie Regulaminu Pracy Pracowników Uniwersytetu
Warszawskiego

31.

Zarządzenie nr 8 Rektora UW z 2004 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac
dyplomowych

32.

Zarządzenie nr 12 Rektora UW z 2004 r. w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji
Dydaktycznych w UW

33.

Zarządzenie nr 14 Rektora UW z 2004 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych

34.

Postanowienie nr 5 Rektora UW z 2004 r. w sprawie składania podpisów i obiegu dokumentów w ramach 5 i 6
Programu Ramowego Unii Europejskiej

35.

Obwieszczenie nr 2 Rektora UW z 2004 r. o sprostowaniu Zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 31 stycznia 2004 r.

36.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Administracyjnego UW z 2004 r. w sprawie wydawania i zwrotu biletów
jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej oraz ewidencjonowania i kontroli nad ich wykorzystywaniem
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37.

Zarządzenie nr 1 Rektora UW z 2005 r. w sprawie przyjmowania cudzoziemców na krótkoterminowe kursy i inne
formy kształcenia

38.

Zarządzenie nr 4 Rektora UW z 2005 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji studiów z wykorzystaniem
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

39.

Zarządzenie nr 5 Rektora UW z 2005 r. w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych
w Uniwersytecie Warszawskim

40.

Zarządzenie nr 9 Rektora UW z 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3 Rektora UW z dnia 26 czerwca
1997 r. w sprawie pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych,
eksternistycznych oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia

41.

Zarządzenie nr 10 Rektora UW z 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warszawskim Funduszu Innowacji Dydaktycznych

42.

Zarządzenie nr 11 Rektora UW z 2005 r. w sprawie wspierania internetowych zajęć dydaktycznych
prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim

43.

Zarządzenie nr 12 Rektora UW z 2005 r. w sprawie wynagradzania osób biorących udział w pracach komisji
rekrutacyjnych

44.

Zarządzenie nr 13 Rektora UW z 2005 r. w sprawie wprowadzenia Uniwersyteckiego Systemu Punktów
Zaliczeniowych zgodnego ze standardem Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów
Zaliczeniowych

45.

Zarządzenie nr 15 Rektora UW z 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów
dotyczących przebiegu i ukończenia studiów

46.

Zarządzenie nr 16 Rektora UW z 2005 r. w sprawie trybu, zasad i form sprawowania kontroli finansowej
w Uniwersytecie Warszawskim

47.

Zarządzenie nr 17 Rektora UW z 2005 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Warszawskim projektów
współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (UE)

48.

Zarządzenie nr 21 Rektora UW z 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Sieci
Komputerowej Domów Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego

49.

Zarządzenie nr 29 Rektora UW z 2005 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej w Uniwersytecie Warszawskim

50.

Zarządzenie nr 31 Rektora UW z 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dodatków specjalnych
pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego

51.

Zarządzenie nr 32 Rektora UW z 2005 r. w sprawie korzystania z pomieszczeń i powierzchni Uniwersytetu
Warszawskiego

52.

Postanowienie nr 2 Rektora UW z 2005 r. w sprawie wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych
wobec studentów niepełnosprawnych

53.

Obwieszczenie nr 3 Rektora UW z 2005 r. o zmianach w Zarządzeniu nr 11 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.

54.

Uchwała Senatu UW nr 56 z 2006 r. w sprawie udziału przedmiotów niezwiązanych z kierunkiem studiów
w programach studiów

55.

Uchwała Senatu UW nr 65 z 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozliczania pensum dydaktycznego
nauczycieli akademickich i doktorantów”

56.

Uchwała Senatu UW nr 76 z 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na
Uniwersytecie Warszawskim

57.

Uchwała Senatu UW nr 84 z 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

58.

Uchwała Senatu UW nr 102 z 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na
Uniwersytecie Warszawskim
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59.

Uchwała Senatu UW nr 114 z 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego

60.

Uchwała Senatu UW nr 120 z 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 114 Senatu UW z dnia 24 maja 2006 r.
w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego

61.

Uchwała Senatu UW nr 135 z 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne

62.

Uchwała Senatu UW nr 142 z 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie
Warszawskim

63.

Zarządzenie nr 1 Rektora UW z 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

64.

Zarządzenie nr 5 Rektora UW z 2006 r. o zmianie Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych zgodnego ze standardem
Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych

65.

Zarządzenie nr 7 Rektora UW z 2006 r. o zmianie Zarządzenia nr 4 Rektora UW z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie prowadzenia dokumentacji studiów z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

66.

Zarządzenie nr 8 Rektora UW z 2006 r. w sprawie zasad podporządkowywania punktów ECTS przedmiotom

67.

Zarządzenie nr 10 Rektora UW z 2006 r. w sprawie certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących
potwierdzających biegłość językową studentów Uniwersytetu Warszawskiego

68.

Zarządzenie nr 11 Rektora UW z 2006 r. w sprawie dokumentów dotyczących studiów podyplomowych na
Uniwersytecie Warszawskim

69.

Zarządzenie nr 14 Rektora UW z 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 1 Rektora UW z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Uniwersytetu Warszawskiego

70.

Zarządzenie nr 16 Rektora UW z 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych

71.

Zarządzenie nr 18 Rektora UW z 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 8 Rektora UW z dnia 5 marca 2006 r.
w sprawie zasad przyporządkowania punktów ECTS przedmiotom

72.

Zarządzenie nr 20 Rektora UW z 2006 r. w sprawie ogólnouniwersyteckich zajęć dydaktycznych przez internet
prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów i doktorantów

73.

Zarządzenie nr 21 Rektora UW z 2006 r. o zmianie Zarządzenia nr 8 z dnia 5 marca 2006 r. w sprawie zasad
przyporządkowania punktów ECTS przedmiotom

74.

Zarządzenie nr 22 Rektora UW z 2006 r. w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej

75.

Zarządzenie nr 23 Rektora UW z 2006 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny projektów
ogólnouniwersyteckich zajęć dydaktycznych przez internet prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim dla
studentów i doktorantów

76.

Zarządzenie nr 24 Rektora UW z 2006 r. w sprawie wymiaru dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego

77.

Zarządzenie nr 28 Rektora UW z 2006 r. sprawie korzystania z usług transportowych Uniwersytetu
Warszawskiego świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych

78.

Zarządzenie nr 29 Rektora UW z 2006 r. w sprawie informowania Rektora o zmianach w wewnętrznej strukturze
podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

79.

Zarządzenie nr 31 Rektora UW z 2006 r. w sprawie przeliczania ocen uzyskanych na innej uczelni na oceny
stosowane na Uniwersytecie Warszawskim

80.

Obwieszczenie nr 3 Rektora UW z 2006 r. o zmianach w Zarządzeniu nr 32 Rektora UW z dnia 22 grudnia 2005
r. w sprawie korzystania z pomieszczeń i powierzchni UW

81.

Obwieszczenie nr 5 Rektora UW z 2006 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 88 Senatu UW z dnia 17 maja
2006 r. w sprawie przekształcenia jednolitych studiów magisterskich w studia pierwszego i drugiego stopnia
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82.

Zarządzenie Kanclerza NR 1 z dnia 15.07.2006 w sprawie wydawania i zwrotu biletów jednorazowych
i okresowych komunikacyjnych miejskich oraz ewidencjonowania i kontroli nad ich wydawaniem.

83.

Uchwała Senatu UW nr 180 z 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 349 Senatu 27 września 2000 r. w sprawie
zasad podziału niektórych środków finansowych z budżetu

84.

Uchwała Senatu UW nr 221 z 2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał podstawowych jednostek
organizacyjnych UW w sprawie „Zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich
i doktorantów”

85.

Uchwała Senatu UW nr 234 z 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za
pracę na rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych

86.

Uchwała Senatu UW nr 235 z 2007 r.w sprawie ustalenia podziału czasu pracy nauczycieli akademickich

87.

Uchwała Senatu UW nr 240 z 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na
Uniwersytecie Warszawskim

88.

Uchwała Senatu UW nr 241 z 2007 r. w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim

89.

Uchwała Senatu UW nr 266 z 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego dla nauczycieli akademickich

90.

Uchwała Senatu UW nr 294 z 2007 r. w sprawie zasad kierowania studentów Uniwersytetu Warszawskiego do
innej uczelni lub instytucji

91.

Zarządzenie nr 3 Rektora UW z 2007 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Punktów zaliczeniowych
zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów – ECTS

92.

Zarządzenie nr 4 Rektora UW z 2007 r. w sprawie certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących
potwierdzających poziom biegłości językowej studentów Uniwersytetu Warszawskiego

93.

Zarządzenie nr 6 Rektora UW z 2007 r. w sprawie refundacji kosztów poniesionych podczas rekrutacji na studia
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

94.

Zarządzenie nr 9 Rektora UW z 2007 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji

95.

Zarządzenie nr 10 Rektora UW z 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim

96.

Zarządzenie nr 15 Rektora UW z 2007 r. w sprawie zasad wypłat i rozliczeń zaliczek gotówkowych na
Uniwersytecie Warszawskim

97.

Zarządzenie nr 16 Rektora UW z 2007 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników
i studentów Uniwersytetu Warszawskiego

98.

Zarządzenie nr 17 Rektora UW z 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych
organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim

99.

Zarządzenie nr 20 Rektora UW z 2007 r. w spawie wysokości opłat za wydanie dokumentów dotyczących
przebiegu i ukończenia studiów na Uniwersytecie Warszawskim

100.

Zarządzenie nr 24 Rektora UW z 2007 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Rektora z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących potwierdzających poziom biegłości językowej
studentów Uniwersytetu Warszawskiego

101.

Zarządzenie nr 25 Rektora UW z 2007 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich na
Uniwersytecie Warszawskim

102.

Zarządzenie nr 31 Rektora UW z 2007 r. w sprawie Instrukcji zbywania i likwidacji składników majątku UW

103.

Zarządzenie nr 33 Rektora UW z 2007 r. w sprawie obsługi studiów doktoranckich na Uniwersytecie
Warszawskim

104.

Zarządzenie nr 39 Rektora UW z 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim

15

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego nr 9B

31 grudnia 2010 r.

105.

Obwieszczenie nr 2 Rektora UW z 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Załącznika do Uchwały
nr 102 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów
Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

106.

Uchwała Senatu UW nr 10 z 2008 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
oraz dodatków specjalnych dla prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012

107.

Uchwała Senatu UW nr 12 z 2008 r. w sprawie określenia wysokości stypendium dla osób odbywających staż
asystencki

108.

Uchwała Senatu UW nr 33 z 2008 r. w sprawie przyjęcia perspektywicznego planu inwestycyjnego Uniwersytetu
Warszawskiego

109.

Uchwała Senatu UW nr 34 z 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Uniwersytetu Warszawskiego

110.

Uchwała Senatu UW nr 44 z 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 234 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na
rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych

111.

Uchwała Senatu UW nr 394 z 2008 r. w sprawie kosztów pośrednich w projektach realizowanych w ramach
funduszy strukturalnych UE

112.

Zarządzenie nr 6 Rektora UW z 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania
przez Radę Konsultacyjną do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki ruch naukowy

113.

Zarządzenie nr 9 Rektora UW z 2008 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne

114.

Zarządzenie nr 11 Rektora UW z 2008 r. w sprawie postępowania kierowników podstawowych jednostek
organizacyjnych w zakresie przygotowania oferty dydaktycznej jednostek w systemie obsługi studiów USOS

115.

Zarządzenie nr 12 Rektora UW z 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania ankiet
(dotyczących jakości kształcenia) oraz opracowania i udostępniania ich wyników

116.

Zarządzenie nr 17 Rektora UW z 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
i wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim

117.

Zarządzenie nr 18 Rektora UW z 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu kierowania studentów
przez Uniwersytet Warszawski do innej uczelni w celu realizacji części programu studiów

118.

Obwieszczenie nr 2 Rektora UW z 2008 r. o sprostowaniu błędu w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego nr 9 z dnia 23 marca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne

119.

Uchwała Senatu UW nr 62 z 2009 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników w celach
naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

120.

Uchwała Senatu UW nr 94 z 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UW nr 234 z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego
ze źródeł zewnętrznych

121.

Uchwała Senatu UW nr 95 z 2009 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim
w roku akademickim 2010/2011

122.

Uchwała Senatu UW nr 96 z 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 364 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów
olimpiad stopnia centralnego na lata 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

123.

Uchwała Senatu UW nr 98 z 2009 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie
Warszawskim w roku akademickim 2010/2011

124.

Uchwała Senatu UW nr 115 z 2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie

125.

Uchwała Senatu UW nr 119 z 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz
certyfikacji biegłości językowej
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126.

Uchwała Senatu UW nr 135 z 2009 r. w sprawie zmian w organizacji olimpiad przedmiotowych

127.

Uchwała Senatu UW nr 163 z 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 95 Senatu UW z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia,
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim
2010/2011

128.

Uchwała Senatu UW nr 164 z 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 364 z 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata
2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012

129.

Uchwała Senatu UW nr 175 z 2009 r. w sprawie określenia wysokości stypendium dla osób odbywających staż
asystencki

130.

Zarządzenie nr 7 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla
Doktorantów na kadencję 2008-2012

131.

Zarządzenie nr 9 Rektora UW z 2009 r. w sprawie powołania Rady projektu budowy systemu portalowego
wspierającego elektroniczny obieg informacji wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012

132.

Zarządzenie nr 11 Rektora UW z 2009 r. w sprawie pełnomocników ds. rekrutacji w jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2008-2012

133.

Zarządzenie nr 13 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku ustalania dla nauczycieli akademickich
wysokości wynagrodzenia zasadniczego za działalność będącą przedmiotem prawa autorskiego, prowadzoną
w ramach stosunku pracy

134.

Zarządzenie nr 14 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powołania Rady projektu budowy systemu portalowego
wspierającego elektroniczny obieg informacji wewnątrz Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012
(M 3, poz. 45)

135.

Zarządzenie nr 18 Rektora UW z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla
profesorów wizytujących zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim finansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

136.

Zarządzenie nr 23 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warszawskim Funduszu Innowacji Dydaktycznych

137.

Zarządzenie nr 24 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 Rektora UW z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania ankiet oraz opracowania i udostępniania ich wyników

138.

Zarządzenie nr 27 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub doktora
habilitowanego

139.

Zarządzenie nr 28 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zasad rozliczeń za prace wykonywane przez Centrum
Otwartej i Multimedialnej Edukacji na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

140.

Zarządzenie nr 34 Rektora UW z 2009 r. w sprawie ustalenia podstawowych zasad oraz cennika usług
świadczonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

141.

Zarządzenie nr 35 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim
2009/2010 (M 4A, poz. 75 z późn. zm.)

142.

Zarządzenie nr 36 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zasad oraz trybu informowania i udostępniania informacji
o użytkownikach uniwersyteckiej sieci komputerowej podmiotom ustawowo uprawnionym
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143.

Zarządzenie nr 38 Rektora UW z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

144.

Zarządzenie nr 42 Rektora UW z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów
naukowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach projektu „Środowiskowe Studia
Doktoranckie z Nauk Matematycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu
„Kapitał Ludzki”, poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

145.

Zarządzenie nr 49 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dodatków specjalnych
pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego

146.

Zarządzenie nr 53 Rektora UW z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów
naukowych w ramach Programu Stypendialnego dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych
doktorów Uniwersytetu Warszawskiego finansowanego ze środków projektu „Nowoczesny Uniwersytet –
kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

147.

Zarządzenie nr 54 Rektora UW z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów
naukowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach projektu „Środowiskowe Studia
Doktoranckie z Nauk Matematycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

148.

Zarządzenie nr 55 Rektora UW z 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla
profesorów wizytujących zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim finansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

149.

Obwieszczenie nr 10 Rektora UW z 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 18 Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania
stypendiów dla profesorów wizytujących zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim finansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

150.

Uchwała nr 182 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 95 Senatu UW z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia,
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim
2010/2011

151.

Uchwała nr 194 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 95 Senatu UW z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia
magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2010/2011

152.

Uchwała nr 210 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98 Senatu UW z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim
2010/2011

153.

Uchwała nr 217 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zasad podziału kosztów pośrednich

154.

Uchwała nr 219 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 95 Senatu UW z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia
magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2010/2011

155.

Uchwała nr 220 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98 Senatu UW z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim
2010/2011
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156.

Uchwała nr 236 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 95 Senatu UW z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia
magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2010/2011

157.

Uchwała nr 237 Rektora UW z 2010 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim
w roku akademickim 2011/2012

158.

Uchwała nr 238 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98 Senatu UW z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim
2010/2011

159.

Uchwała nr 239 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie
Warszawskim w roku akademickim 2011/2012

160.

Uchwała nr 268 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UW nr 234 z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na rzecz projektu finansowanego
ze źródeł zewnętrznych

161.

Zarządzenie nr 1 Rektora UW z 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów
stażowych w ramach Programu Stypendialnego dla młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu
Państwa

162.

Zarządzenie nr 3 Rektora UW z 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Stałego Dyżuru Uniwersytetu
Warszawskiego”

163.

Zarządzenie nr 4 Rektora UW z 2010 r. w sprawie trybu ustalania wynagrodzenia objętego 50% stawką kosztów
uzyskania przychodów

164.

Zarządzenie nr 6 Rektora UW z 2010 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania
rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na
Uniwersytecie Warszawskim na rok akademicki 2010/2011

165.

Zarządzenie nr 10 Rektora UW z 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu informowania
i udostępniania danych osobowych podmiotom ustawowo uprawnionym

166.

Zarządzenie nr 11 Rektora UW z 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów
zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego
Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

167.

Zarządzenie nr 14 Rektora UW z 2010 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet
Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane

168.

Zarządzenie nr 15 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zasad postępowania w stosunku do niepełnosprawnych
kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2010/2011

169.

Zarządzenie nr 16 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ogólnouniwersyteckich
badań ankietowych oraz badań ankietowych na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych
Uniwersytetu Warszawskiego kształcących studentów

170.

Zarządzenie nr 19 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet
Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane

171.

Zarządzenie nr 21 Rektora UW z 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim
2010/2011

172.

Zarządzenie nr 22 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu programu stażowego (zadanie 9
projektu Fizyka wobec wyzwań XXI w.
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173.

Zarządzenie nr 23 Rektora UW z 2010 r. w sprawie refundacji kosztów poniesionych podczas rekrutacji na
studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

174.

Zarządzenie nr 25 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim
2010/2011

175.

Zarządzenie nr 27 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dodatków specjalnych
pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego

176.

Zarządzenie nr 28 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów
zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego
Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

177.

Zarządzenie nr 33 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla
profesorów wizytujących zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim finansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

178.

Zarządzenie nr 34 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub doktora
habilitowanego

179.

Zarządzenie nr 35 Rektora UW z 2010 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart płatniczych na
Uniwersytecie Warszawskim

180.

Zarządzenie nr 39 Rektora UW z 2010 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów
ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania najlepszych absolwentów
uczelni

181.

Zarządzenie nr 40 Rektora UW z 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania naukowych
stypendiów doktoranckich w ramach programu stypendialnego pt. „Doktoraty dla Mazowsza: Program
stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach
istotnych dla rozwoju gospodarki regionu”

182.

Zarządzenie nr 42 Rektora UW z 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla
profesorów wizytujących zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim finansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

183.

Postanowienie nr 10 Rektora UW z 2010 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta
uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2010/2011

184.

Postanowienie nr 12 Rektora UW z 2010 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta
uprawniającej do ubiegania się o pomoc materialną oraz o wysokości stypendiów w roku akademickim
2010/2011

185.

Obwieszczenie nr 1 Rektora UW z 2010 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 191 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

186.

Obwieszczenie nr 2 Rektora UW z 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 142 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na
Uniwersytecie Warszawskim
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187.

Obwieszczenie nr 3 Rektora UW z 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 11 Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu
Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami
Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)

188.

Obwieszczenie nr 4 Rektora UW z 2010 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 237 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim
w roku akademickim 2011/2012

189.

Obwieszczenie nr 6 Rektora UW z 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 1 Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora
lub doktora habilitowanego

190.

Obwieszczenie nr 7 Rektora UW z 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu UW nr 234
z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia zwanego wynagrodzeniem uzupełniającym za pracę na
rzecz projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych

191.

Komunikat Kwestora z 30 czerwca 2006 r. wprowadzający „ Instrukcję dla pracowników służb Finansowych
Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie podatku VAT”.

192.

Komunikat Kwestora z dnia 12 listopada 2007 r. wprowadzający „Instrukcję w sprawie zasad i sposobu
rejestracji dokumentów księgowych w HMS”.

193.

Komunikat Kwestora z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie uszczegółowienia zasad ewidencji dokumentów
i sposobu ujęcia w HMS wartości niematerialnych i oprawnych oraz eksponatów muzealnych.

194.

Komunikat Kwestora z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjętego systemu układania akt w archiwum
Kwestury UW oraz zasad opisu segregatorów przekazywanych do archiwum.

195.

Komunikat Kwestora 1/2010 z dnia 20 października 2010 r. w zakresie "Gospodarowania zasobami
gotówkowymi w UW"

196.

Komunikat Kwestora 2/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie podziału kosztów pośrednich.

197.

Komunikat Kwestora 3/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ewidencji księgowej wydatków realizowanych
przy użyciu służbowych kart płatniczych.

198.

Pismo Kwestora UW z 14 marca 1996 r. wprowadzające „ Instrukcję określającą zasady gospodarki Kasowej”.

199.

Pismo Kw-32-128/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zapisu księgowego środków trwałych w budowie (080)

200.

Pismo Kw-320-294/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie sfinansowania kosztów podróży przyjeżdżających do
Uczelni gości z zagranicy.

201.

Pismo KW-321-2/09 z 12 stycznia 2009 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów w zakresie operacji walutowodewizowych

202.

Pismo KW-320-329/09 z 22 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania przy wystawianiu faktur VAT z tytułu opłat
za studia, studia podyplomowe , kursy

203.

Pismo Kw-376/10 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie Zasad korzystania z systemu bankowości internetowej
Millenet w jednostkach organizacyjnych UW

204.

Zarządzenie nr 1 z dnia 12 lutego 1997 roku Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego
w sprawie zasad gospodarki odzieżą roboczą i ochronną oraz środkami ochrony indywidualnej w Uniwersytecie
Warszawskim ze zmianami
IV. Informacja i komunikacja
V. Monitorowanie i ocena
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