ZARZĄDZENIE NR 19/2009
KANCLERZA
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 19 stycznia 2009r.
w sprawie centralnej rezerwacji sal dydaktycznych w Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym
Na podstawie § 115 ust.1 i 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz § 35 Regulaminu Organizacyjnego WUM, zarządza
się co następuje:
§ 1.
1. Rezerwacja sal objętych centralną rezerwacją, których wykaz
stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, jest wykonywana przez
Biuro Obsługi Działalności Podstawowej (budynek Rektoratu,
pok.219, tel.(0-22) 5720-263, fax.5720-264), na podstawie
wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia.
2. Wnioski o, których mowa w ust. 1, naleŜy składać do Biura Obsługi
Działalności Podstawowej:
1) dotyczące rezerwacji sal w terminie, co najmniej 14 dni
przed datą rezerwacji sali;
2) dotyczące zmiany terminu lub rezygnacji z rezerwacji sal, co
najmniej 7 dni przed datą rezerwacji - w przypadku
zgłoszenia wniosku o zmianę terminu rezerwacji sali lub
rezygnacji z rezerwacji.
3. Wnioski składane są przez:
1) upowaŜnionego pracownika dziekanatu - w przypadku
rezerwacji sal na cele dydaktyczne;
2) pracownika właściwej jednostki organizacyjnej / w tym
sekretariatu organizacji studenckich w przypadku
rezerwacji sal na cele związane z realizacją zadań WUM;
3) Administratora sali – wskazanego w załączniku nr 1 – w
przypadku rezerwacji sal w innym celu niŜ wymienione w pkt.
1 i 2 a zgodnie z cennikami opłat dla tych sal.
4. Zmiana lokalizacji wnioskowanej rezerwacji sal moŜe nastąpić
wyłącznie w przypadkach losowych i jest dokonywana przez Biuro

Obsługi Działalności Podstawowej w porozumieniu z właściwymi
Administratorami sal.
5. Odpowiedzialność za właściwe uŜytkowanie sal ponoszą:
1) Biuro Obsługi Działalności Podstawowej - w zakresie
właściwego wykorzystania sal, zgodnego ze złoŜonymi
wnioskami o ich rezerwację,
2) Administratorzy - w zakresie obsługi organizacyjno technicznej,
3) Dziekanaty - w zakresie przekazywania
studentom
informacji na temat miejsca realizacji zajęć dydaktycznych.
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 393/2006 Kanclerza Akademii Medycznej
w Warszawie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie centralizacji
rezerwacji sal dydaktycznych Akademii Medycznej w Warszawie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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