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ZARZĄDZENIE Nr  45/2005 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                  z dnia 1 czerwca 2005 r. 

 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 50/2003 Rektora Uniwersytetu  

Wrocławskiego z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia  

w Uniwersytecie Wrocławskim Zespołu Inżyniera Kontraktu 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi 

zmianami) oraz uchwały Nr 71/ 2003 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerw-

ca 2003 r. zarządza się, co następuje : 

 

 § 1. W zarządzeniu Nr 50/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 

czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Zespołu Inżyniera 

Kontraktu wprowadza się następujące zmiany : 

   1/ w § 1 skreśla się ust. 4, 

 

   2/ § 2 otrzymuje brzmienie : 

 

 „§ 2. 1. Zespół Inżyniera Kontraktu pełni obowiązki inwestora bezpośredniego w to- 

ku realizacji następujących inwestycji :  

    1/ budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego, 

    2/ II etap budowy Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

    3/ kontynuacja budowy Międzywydziałowego Audytorium Uniwersytetu 

Wrocławskiego przy Wydziale Chemii, 

    4/ prac związanych z likwidacją szkody popożarowej na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

   2. Do zadań Zespołu Inżyniera Kontraktu należy w szczególności : 

    1/ udział w organizowaniu procesu inwestycyjnego, 

    2/ pełnienie funkcji doradcy technicznego w zakresie przygotowywania ma-

teriałów przetargowych, ewaluacji i wyboru ofert oraz udziału w nego-

cjacjach kontraktowych, 

    3/ zarządzanie kontraktem (administrowanie przedsięwzięciem), 

    4/ uczestniczenie w kształtowaniu planu rzeczowo-finansowego poszczegól-

nych inwestycji, 

    5/ zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego przez projektanta, 

    6/ wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru technicznego i praw-

nego na budowie, 

    7/ kompletowanie i weryfikacja dokumentacji finansowej inwestycji, 

    8/ przedkładanie Dyrektorowi Administracyjnemu – w okresach półrocz-

nych – kompleksowych sprawozdań rzeczowych i finansowych dotyczą-

cych realizowanych inwestycji.”, 
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   3/ § 3 otrzymuje brzmienie : 

 

 „§ 3. 1. Pracą Zespołu kieruje Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu przy pomocy 

Zastępcy Kierownika Inżyniera Kontraktu do spraw Ekonomicznych. 

 

   2. Do zadań Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu należy w szczególności : 

    1/ wykonywanie kompetencji inwestora wynikających z przepisów prawa 

bu- 

      dowlanego i aktów wykonawczych, 

    2/ koordynowanie pracy całości Zespołu i wszystkich uczestników  procesu 

inwestycyjnego, 

    3/ nadzór nad pracą inspektorów nadzoru technicznego, 

    4/ nadzór nad rzeczową (techniczną) realizacją planu inwestycji, 

    5/ monitorowanie realizacji inwestycji, 

    6/ przedkładanie Dyrektorowi Administracyjnemu wniosków i sprawozdań 

dotyczących realizowanych inwestycji. 

 

   3. Do zadań Zastępcy Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu do spraw Eko-

nomicznych,  za realizacje których odpowiada bezpośrednio przed Dyrektorem Administra-

cyjnym, należy w szczególności : 

    1/ nadzór nad zasadami finansowania inwestycji i kontrola finansowa reali-

zowanych kontraktów, 

    2/ weryfikowanie zgodności realizowanych kontraktów z zapisami umow-

nymi w szczególności w zakresie zgodności realizacji z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym budowy, 

    3/ przygotowywanie rozliczeń końcowych inwestycji, 

    4/ przedkładanie dokumentów finansowych Dyrektorowi Administracyjne-

mu, celem weryfikacji.”, 

 

    4/ § 4 otrzymuje brzmienie : 

 

 „§ 4. Zobowiązuje się : 

   1/ Dyrektora Administracyjnego do opracowania szczegółowych zakresów 

czynności dla Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu i Zastępcy Kierow-

nika Zespołu Inżyniera Kontraktu do spraw Ekonomicznych oraz przekaza-

nia ich do Działu Kadr w terminie do dnia 15 czerwca 2005 r., 

   2/ Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu do opracowania : 

    a/ szczegółowego zakresu działania Zespołu i przekazania go do akceptacji 

Dyrektorowi Administracyjnemu; zaakceptowany zakres działania należy 

przekazać  do  Działu  Organizacyjnego  w  terminie do dnia 30 czerwca 

2005 r., 

    b/ szczegółowych zakresów czynności dla poszczególnych pracowników 

Zespołu i przekazania ich do Działu Kadr w terminie do dnia 30 czerwca 

2005 r.”. 

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


