
 
 
 

ZARZĄDZENIE  Nr 10/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 stycznia 2008 r. 
 
 

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Z dniem 14 stycznia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany w strukturze 
organizacyjnej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
 

1/ zmieniają nazwę i zakresy działania następujące stanowiska: 
a/ Dyrektor ds. Rozwoju i Majątku na:  

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych (symbol organizacyjny KaI), 
b/ Dyrektor ds. Technicznych na: 

Zastępca Kanclerza ds. Technicznych (symbol organizacyjny KaT), 
c/ Dyrektor ds. Administracyjno-Gospodarczych na:  

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych (symbol 
organizacyjny KaAG). 
 

2/ Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów (symbol organizacyjny AIR) 
zostaje podporządkowany bezpośrednio Kanclerzowi Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 § 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 zakresy działania zastępców 
Kanclerza oraz Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów przedstawiają się następująco: 
 

1/  Zakres działania Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjnych: 
a/ analizowanie przedsięwzięć rozwojowych Uczelni, 
b/ koordynowanie prac związanych z tworzeniem planów inwestycyjnych 

Uczelni, 
c/ kontrola nad właściwym kwalifikowaniem zadań inwestycyjnych zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego i przepisami prawa podatkowego oraz  
określanie potrzeb finansowych w zakresie działań inwestycyjnych, 

d/ przedstawianie Senackiej Komisji Inwestycji i Majątku planu zadań 
inwestycyjnych i prezentacja wyników jego realizacji Senatowi Uczelni, 

e/ nadzór nad prawidłowością przygotowanych dokumentów niezbędnych do 
rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych, udział w wyborze 
wykonawców robót budowlanych zgodnie z obowiązującą procedurą 
udzielania zamówień publicznych,  

f/ udział w komisjach przetargowych związanych z wyborem wykonawców 
dokumentacji projektowej dla zadań  inwestycyjnych,  

g/ prowadzenie, w imieniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, nadzoru 
rzeczowego i finansowego nad zadaniami inwestycyjnymi,  
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h/ opiniowanie wszelkich kwestii technicznych związanych z prowadzeniem 
prac inwestycyjnych, 

i/ przekazywanie jednostkom zewnętrznym informacji z zakresu 
prowadzonych działań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, 

j/ określanie zapotrzebowania na zewnętrzne środki inwestycyjne  
i koordynowanie procesu przygotowania wniosków inwestycyjnych, 

k/ nadzór nad sprawozdawczością rzeczowo-finansową inwestycji 
realizowanych ze środków budżetu państwa i środków unijnych (w tym 
potwierdzanie kwalifikowanych kosztów), 

l/ kompletowanie dokumentów do rozliczenia zadań inwestycyjnych, 
składanie sprawozdań Kanclerzowi, 

m/ współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie przygotowania 
wniosków aplikacyjnych związanych z finansowaniem działań 
inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, 

n/ nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez Zespół ds. Realizacji 
Inwestycji, 

o/ współpraca z Zastępcą Kanclerza ds. Technicznych. 
 
2/ Zakres działania Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych: 

a/ nadzór nad zakładaniem i bieżącym prowadzeniem książek obiektów 
budowlanych oraz wykonywaniem okresowych kontroli stanu technicznego 
obiektów  - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

b/ koordynowanie i tworzenie planów remontowych Uczelni, podejmowanie 
decyzji w zakresie realizacji zadań remontowych na podstawie oceny stanu 
technicznego obiektów i okresowych przeglądów, jak również potrzeb 
użytkowników, 

c/ przedstawianie Senackiej Komisji Inwestycji i Majątku planu zadań 
remontowych i prezentacja wyników jego realizacji Senatowi Uczelni, 

d/ nadzór nad prawidłowością przygotowanych dokumentów niezbędnych do 
rozpoczęcia prac remontowych, udział w wyborze wykonawców robót 
budowlanych zgodnie z obowiązującą procedurą udzielania zamówień 
publicznych, 

e/ udział w komisjach przetargowych związanych z wyborem wykonawców 
dokumentacji projektowej dla zadań remontowych, 

f/ prowadzenie, w imieniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, nadzoru 
rzeczowego i finansowego nad zadaniami remontowymi (nadzór nad 
prawidłową realizacją umów remontowych, merytoryczna weryfikacja 
faktur, zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych), 

g/ opiniowanie wszelkich kwestii technicznych związanych z  prowadzeniem  
prac  remontowych, 

h/ udział w komisyjnym odbiorze prac remontowych, 
i/ nadzór nad prawidłowością wniesionych zabezpieczeń należytego 

wykonania prac remontowych, 
j/ nadzór nad wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
k/ nadzór nad racjonalną polityką wykorzystania środków finansowych  

w zakresie remontów, 
l/ kontrola nad właściwym kwalifikowaniem zadań remontowych zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego i przepisami prawa podatkowego, 
określanie potrzeb finansowych w zakresie zadań remontowych,  
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m/ nadzór nad przygotowywaniem wniosków o dotacje na zadania remontowe, 
n/ nadzór nad kompletowaniem dokumentów niezbędnych do rozliczenia 

zadań remontowych, składanie sprawozdań Kanclerzowi, 
o/ nadzór nad tworzeniem planu zakupów materiałów eksploatacyjnych  

i konserwacyjnych przez Dział Infrastruktury Technicznej, 
p/ odpowiedzialność za utrzymanie budynków oraz infrastruktury technicznej 

we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym,  
q/ nadzorowanie prac Działu Nadzoru Technicznego i Działu Infrastruktury 

Technicznej, 
r/ nadzór nad prowadzeniem archiwum dokumentacji technicznej dla 

wszystkich obiektów budowlanych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
s/ współpraca z Zastępcą Kanclerza ds. Inwestycyjnych. 

 
3/ Zakres działania Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych: 

a/ organizacja nadzoru nad majątkiem Uczelni, 
b/ kierowanie pracą pionu administracyjno-gospodarczego, 
c/ nadzór nad gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na bieżące 

funkcjonowanie administracji Uczelni oraz kontrolowanie prawidłowości 
ich wykorzystania, 

d/ opracowanie założeń strategicznych dotyczących organizacji pracy 
podległych komórek, 

e/ inicjowanie zmian organizacyjnych, w zakresie zarządzania oraz procesów 
restrukturyzacyjnych, 

f/ przygotowanie wniosków w zakresie zmian organizacyjnych, 
przedstawianie wniosków Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju oraz 
Senatowi Uczelni, 

g/ opracowanie planów i harmonogramów w zakresie zarządzania oraz 
restrukturyzacji w wybranych obszarach Uniwersytetu Wrocławskiego, 

h/ wdrażanie zatwierdzonych przez Senat Uczelni zmian organizacyjnych  
w zakresie administracji, 

i/ opiniowanie umów zawieranych przez podległe komórki we współpracy  
z obsługą prawną; przygotowywanie propozycji dotyczących aktualizacji 
obowiązujących umów,  

j/ weryfikowanie projektów umów najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz 
terenów, 

k/ nadzór i kontrola w zakresie likwidacji środków trwałych, 
l/ nadzór nad ściąganiem wierzytelności z tytułu umów najmu i dzierżawy, 
m/ analiza umów najmu i dzierżawy pod kątem wpływów z tego tytułu, 
n/ prowadzenie aktywnej działalności w sferze pozyskiwania klientów dla 

zapewnienia pełnego wykorzystania posiadanego majątku; analiza cen 
najmu funkcjonujących na rynku, 

o/ prowadzenie okresowej analizy kosztów utrzymania obiektów 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 

p/ nadzór nad poprawnością naliczeń podatku od nieruchomości i obsługa 
podatku od nieruchomości, 

q/ nadzór nad nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,  
r/ koordynacja działań związanych z utrzymaniem obiektów i terenów we 

właściwym stanie sanitarno-porządkowym, 
s/ kontrola realizacji umów na sprzątanie obiektów, 
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t/ nadzór nad zakupami materiałów biurowych i druków zgodnie  
z planem, nad zakupami odzieży ochronnej pracowników oraz zakupami 
środków czystości, 

u/ bieżące kontrolowanie porządku w obiektach i otoczeniu zewnętrznym, 
v/ prowadzenie spraw o charakterze ogólnogospodarczym wynikających  

z bieżących potrzeb, 
w/ nadzór nad prawidłową eksploatacją środków transportu. 

 
4/ Zakres działania Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów: 

a/ zlecanie wykonania dokumentacji projektowej planowanych prac 
remontowych i inwestycyjnych – zgodnie z obowiązującą procedurą 
udzielania zamówień publicznych, 

b/ nadzór nad prawidłową realizacją umów projektowych, 
c/ weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem spełnienia wymagań 

użytkowników i zgodności z przepisami, 
d/ ustalanie, w uzgodnieniu z Kanclerzem, kolejności zlecania prac 

projektowych dotyczących zadań remontowych i inwestycyjnych, 
e/ dokonanie uzgodnień przedprojektowych z użytkownikami obiektów, 
f/ współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym  

i remontowym w zakresie dokumentacji technicznej, 
g/ współpraca z Zastępcą Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Zastępcą 

Kanclerza ds. Technicznych w zakresie dokumentacji projektowej oraz 
działami bezpośrednio podległymi zastępcom Kanclerza, 

h/ zlecanie wykonania audytów dokumentacji, w razie zaistnienia takiej 
potrzeby. 

 
§ 3. Zmienia się zakres działania Działu Nadzoru Technicznego (symbol 

organizacyjny TNT), który przedstawia się następująco: 
  

Dział Nadzoru Technicznego organizuje i nadzoruje remonty obiektów 
uniwersyteckich, a w szczególności: 
1/ przeprowadza roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne obiektów 

budowlanych i na ich podstawie opracowuje harmonogramy prac 
remontowych, 

2/ przygotowuje zlecenia i umowy na prace wykonawcze zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych, przeprowadza analizę projektów tych umów przy 
udziale inspektora nadzoru w zakresie ich zgodności z przepisami 
powszechnie obowiązującymi, treścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz innymi warunkami danego zamówienia publicznego, 

3/ współpracuje z firmami wykonującymi obowiązki branżowych 
inspektorów nadzoru, 

4/ współpracuje z Działem Infrastruktury Technicznej w zakresie utrzymania, 
remontów oraz przeglądów technicznych obiektów Uniwersytetu, 

5/ dokonuje odbiorów i rozliczeń robót remontowo-budowlanych, zgodnie  
z warunkami umownymi i obowiązującymi przepisami, 

6/ odpowiada za prowadzenie książek obiektów budowlanych, 
7/ prowadzi ewidencję zleceń, wniosków i potrzeb dotyczących prac 

remontowych, 
8/ tworzy plan remontowy Uczelni. 

  



(Dział Organizacyjny – 2008) 5 

 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 14 stycznia 

2008 r. 
 
 
 
 

 


