ZARZĄDZENIE Nr 117/2021
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 8 października 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), § 25 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Uchwały Nr 33/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek
organizacyjnych w Instytucie Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum
oraz Uchwały Nr 87/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia
22 września 2021 r. w sprawie opinii o zmianie struktury w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale
Nauk Humanistycznych zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2021 Rektora UKSW z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego UKSW otrzymuje brzmienie określone
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia;
2) w Załączniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego UKSW
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.
WYDZIAŁ MEDYCZNY. COLLEGIUM MEDICUM (WMCM)
Instytut Nauk Medycznych:
1)

Katedra Nauk Biomedycznych, w skład której wchodzi
Zakład Immunologii, Genetyki i Biologii Klinicznej;

2)

Katedra Chorób Cywilizacyjnych;

3)

Samodzielne zakłady badawczo-dydaktyczne:
a) Zakład Mikrobiologii i Parazytologii,
b) Zakład Fizjologii Człowieka i Patofizjologii,
c) Zakład Patomorfologii,
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d) Zakład Farmakologii i Farmakologii Klinicznej,
e) Zakład Histologii i Embriologii,
f) Zakład Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej,
g) Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej.”;
b) w § 6 w ust 2:
− uchyla się pkt 1,
− uchyla się pkt 2,
− kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) Katedra Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej:
a)

Zakład Retoryki,

b)

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu.”;

3) w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego UKSW:
a) w § 1 w ust. 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.”,
b) po § 13 dodaje się § 14 w brzmieniu:
„§ 14.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UKSW- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Akademickiej
1. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) organizowanie konferencji, szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów;
2) działalność consultingowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) wydawanie informatorów, poradników oraz materiałów szkoleniowych i konferencyjnych;
4) wsparcie administracyjno-prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5) udostępnianie przestrzeni biurowej, w tym sprzętów biurowych oraz sieci Internet w celu
prowadzenia działalności gospodarczej;
6) wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym
także w obrębie projektów naukowo-badawczych;
7) pomoc w nawiązywaniu współpracy z partnerami zewnętrznymi.
2. Centrum może współpracować z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z podmiotami
naukowymi, biznesowymi, administracją publiczną oraz osobami fizycznymi.”;

4) w Załączniku Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego UKSW:
a) uchyla się § 13;
b) w § 22 uchyla się pkt 6;
c) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29.
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Gwardia Uniwersytecka UKSW (GWA)
Do zadań Gwardii należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa wspólnocie akademickiej UKSW i innym osobom przebywającym
na terenie Uniwersytetu, a także podejmowanie w tym zakresie zgodnych z obowiązującym
prawem działań prewencyjnych;
2) weryfikowanie uprawnień osób do przebywania w obiektach i na terenie Uniwersytetu w trybie
i na zasadach określonych przepisami prawa;
3) kontrola budynków, pomieszczeń i innych obiektów stanowiących własność lub użytkowanych
przez Uniwersytet w zakresie należytego wyposażenia w odpowiednie środki ochrony mienia
oraz ich prawidłowego funkcjonowania;
4) zabezpieczenie przed bezprawnym udostępnianiem, przekazywaniem i ujawnianiem informacji
dotyczących urządzeń, rzeczy i zbiorów Uniwersytetu;
5) zgłaszanie awarii, zakłóceń w funkcjonowaniu mediów i urządzeń komunalnych,
nieprawidłowości oznakowania ulic, obiektów, działającego oświetlenia, a także innych
zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo chronionych obiektów i obszarów UKSW,
6) reagowanie na naruszanie przepisów ruchu drogowego, w tym sprawowanie kontroli
nad racjonalnym wykorzystaniem miejsc parkingowych na terenie Uniwersytetu;
7) ochrona informacji dotyczących systemów zabezpieczeń budynków i mienia Uniwersytetu;
8) współdziałanie z podmiotami odpowiedzialnymi za ratowanie życia i zdrowia obywateli, pomoc
w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń miejscowych;
9) zabezpieczenie miejsc przestępstw i wykroczeń do momentu przybycia właściwych służb;
10) ochrona imprez masowych organizowanych i realizowanych przez Uniwersytet
lub współdziałanie w tym zakresie z podmiotami zabezpieczającymi imprezy masowe
realizowane na terenie Uniwersytetu;
11) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w obiektach
i na terenie Uniwersytetu podlegających ochronie, zgodnie z obowiązującymi w UKSW
procedurami RODO;
12) bieżące informowanie władz UKSW i wspólnoty akademickiej o stwierdzonych zagrożeniach
bezpieczeństwa;
13) współpraca ze służbami technicznymi Uniwersytetu przy projektowaniu, instalowaniu
i użytkowaniu technicznych środków ochrony mienia;
14) szkolenie w zakresie zasad ochrony mienia i sposobu pełnienia obowiązków służbowych przez
gwardzistów;
15) transportowanie dokumentów lub przedmiotów wartościowych Uniwersytetu, a także
transportowanie wartości pieniężnych, do wysokości określonych w przepisach szczególnych;
16) egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach zabronionych;
17) kontrolowanie pracowników obsługi obiektów w zakresie przestrzegania czasu pracy,
prawidłowego zabezpieczenia obiektów, niedopuszczania do pracy osób pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających;
18) nadzorowanie przestrzegania przepisów określonych w aktach prawa wewnętrznego
Uniwersytetu;
19) prowadzenie działań ograniczających koszty funkcjonowania Gwardii;
20) organizowanie i prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu;
21) organizowanie szkoleń dla pracowników UKSW z zakresu bezpieczeństwa Uniwersytetu;
22) organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa imprez;
23) na polecenie Rektora UKSW włączanie się w organizację imprez religijnych organizowanych
przez właściwych terenowo przedstawicieli Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
24) pełnienie funkcji asysty honorowej Rektora UKSW.”,
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d) § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36.
Zespół Radców Prawnych (ZRP)
Do zadań Zespołu należy zorganizowane świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75 z późn. zm.) na rzecz UKSW, przez
co rozumie się obsługę prawną jego organów, podmiotów kolegialnych oraz świadczenie pomocy
prawnej pracownikom Uniwersytetu w zakresie wykonywanych obowiązków pracowniczych, a w
szczególności:
opiniowanie projektów aktów prawnych statutowych organów Uniwersytetu, podmiotów
kolegialnych i osób pełniących funkcje kierownicze;
2) udział w pracach senatu UKSW i komisji senackich oraz rady uczelni na polecenie rektora
UKSW;
3) na polecenie Rektora obsługa prawna posiedzeń kolegium rektorskiego i rady rektorskiej;
4) opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym dokumentów dotyczących
działalności statutowej Uniwersytetu, w tym związanych z prowadzoną przez Uniwersytet
działalnością gospodarczą;
5) sprawowanie zastępstwa prawnego w postępowaniach prowadzonych z udziałem Uniwersytetu;
6) rozstrzyganie kwestii prawnych w drodze wydawania opinii prawnych i wydawanie informacji
prawnych;
7) świadczenie bezpośrednich konsultacji prawnych przy podejmowaniu decyzji o istotnym
znaczeniu dla Uniwersytetu;
8) współpraca z komórką organizacyjną UKSW do spraw pracowniczych w opracowywaniu
projektów rozstrzygnięć spraw i sporów pracowniczych;
9) współpraca z komórką organizacyjną UKSW do spraw finansowych przy prowadzeniu spraw
windykacyjnych;
10) współpraca z Biurem Organizacyjnym w zakresie tworzenia aktów prawa wewnętrznego
UKSW;
11) udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom, którzy nie będąc radcami prawnymi podejmują
czynności na podstawie udzielonych im pełnomocnictw do uczestniczenia w postępowaniach
prawnych z udziałem Uniwersytetu.”.
1)

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R UKSW
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
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