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Zarządzenie Nr  11/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

        z dnia 12 lutego 2004 r. 
 

w sprawie struktury organizacyjnej i zakresu działania 
Działu Infrastruktury Technicznej 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. 1. Z  dniem  15  listopada   2003 r.   w  Dziale   Infrastruktury Technicznej 
utworzono Sekcję Transportu i Spedycji, zwaną dalej „Sekcją”. 
 
   2. Po wprowadzeniu zmiany określonej w ust. 1 struktura organizacyjna Działu 
przedstawia się następująco : 
 

Dział Infrastruktury Technicznej 

        Brygada Elektryków 
        Brygada Hydraulików    
        Brygada Telekomunikacyjna, 

      Zespół Pomiarów Elektrycznych  

        Magazyn 

        Sekcja Konserwacyjno-Budowlana 
         Brygada Stolarzy    
         Brygada Ślusarzy    
         Zespół Murarzy 
 
        Sekcja Transportu i Spedycji    
     
 § 2. 1. Dział  Infrastruktury Technicznej koordynuje prace związane z prawidłową 
eksploatacją instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu budynków Uniwersytetu oraz 
prowadzi  racjonalną  eksploatację  w  zakresie utrzymania i konserwacji maszyn i urządzeń 
(z wyłączeniem laboratoryjnych) znajdujących się w obiektach Uniwersytetu (z wyjątkiem 
obiektów Działu Młodzieżowego, rejonu Ogrodu Botanicznego wraz z Instytutem Zoologii, 
Instytutem Botaniki i Muzeum Przyrodniczym oraz rejonu Wydziału Chemii i Instytutu 
Matematycznego), a  w szczególności : 
     1/ sprawuje pieczę w zakresie konserwacji i utrzymania w sprawności 

technicznej : 
       - instalacji i sieci centralnego ogrzewania, 
      - instalacji gazowych, 
      - instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
      - instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
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      - kotłowni oraz kominów dymowych i wentylacyjnych, 
      - urządzeń, maszyn i sieci elektrycznej, 
      - urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych, 
      - urządzeń alarmowych, 
      - urządzeń chłodniczych, 
      - urządzeń dźwigowych, 

    2/ przeprowadza  okresowe  przeglądy  techniczne infrastruktury określonej 
w ppkt 1, 

     3/ prowadzi racjonalną gospodarkę środkami materiałowymi potrzebnymi do 
eksploatacji instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, 

     4/ przygotowuje projekty umów  dotyczących konserwacji maszyn, urządzeń 
instalacji technicznych i drobnych prac remontowych oraz zleca i zawiera 
umowy na te prace, 

     5/ współdziała z Działem Nadzoru Technicznego przy opracowywaniu planu 
remontów obiektów Uniwersytetu oraz bierze udział w komisjach odbioru 
prac remontowych w części wynikającej z zakresu działania Działu, 

     6/ prowadzi ewidencję oraz nadzoruje wydatkowanie środków na energię 
elektryczną i centralne ogrzewanie, 

     7/ prowadzi gospodarkę zaopatrzeniowo-magazynową dla jednostek Uni- 
wersytetu w części wynikającej z zakresu działania Działu, 

     8/ prowadzi dokumentację techniczną, materiałową i rozliczeniową w wyma- 
ganym zakresie, 

     9/ współpracuje z Biurem Obsługi Majątku i Inwestycji w zakresie spraw 
związanych z infrastrukturą techniczną planowanych inwestycji. 

 
   2. Do zadań Sekcji Konserwacyjno-Budowlanej należy w szczególności : 
     1/ wykonywanie drobnych prac budowlanych i remontowych, 
     2/ realizowanie prac stolarskich i wykończeniowych w pomieszczeniach Uni- 
       wersytetu. 
 
    3. Do zadań Sekcji Transportu i Spedycji należy w szczególności : 
    1/ organizowanie i zabezpieczanie potrzeb transportowych Uniwersytetu, 
    2/ prowadzenie analizy ekonomiczno-technicznej eksploatacji środków tran- 

sportu, 
    3/ rozliczanie czasu pracy pojazdów oraz zużycia paliw i materiałów, 
    4/ prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo-magazynowej w zakresie części 

zamiennych, ogumienia i olejów, 
    5/ remontowanie taboru przewozowego, 
    6/ prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów, 
    7/ prowadzenie usług wynajmu środków transportowych wraz z ich ewiden- 

cją i fakturowaniem, 
    8/ rozliczanie wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbo- 

wych. 
 
 § 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
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 § 4. Traci moc § 2 zd. 1 i 2 zarządzenia Nr 40/96 Rektora Uniwersytetu Wrocław- 
skiego z dnia 19 września 1996 r. wprowadzającego zmiany w strukturze organizacyjnej 
Działu Infrastruktury Technicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 


