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ZARZĄDZENIE  Nr 11/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  13 lutego 2009 r. 
 

w sprawie zmiany podporządkowania organizacyjnego Biura Projektów Zagranicznych 
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: 
 
 § 1.1. Z dniem 20 lutego 2009 r. Biuro Projektów Zagranicznych - komórka 
Administracji Centralnej dotychczas podległa Prorektorowi ds. Ogólnych - zostaje 
podporządkowana Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 
        2. Biuro Projektów Zagranicznych otrzymuje symbol organizacyjny „NPZ”. 
 
 § 2. W wyniku wprowadzenia zmiany określonej w § 1 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1/ w zarządzeniu  Nr 3/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 
2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przygotowania i realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: 
 a/ § 3 otrzymuje brzmienie: 
  „§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.” 
 b/ § 2 Załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie: 
  „§ 2. Nadzór nad procedurą związaną z przygotowaniem i realizacją projektów 
współfinansowanych ze środków zagranicznych sprawuje Prorektor do spraw Badań 
Naukowych i Współpracy z Zagranicą.”, 
 
 2/ w zarządzeniu Nr 17/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 marca 
2008 r. określającym sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalającym 
zakresy działania Prorektorów (z późniejszymi zmianami): 
 a/ w § 3 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
 „10/ związanych z pełnieniem nadzoru : 
  a/ nad przygotowaniem i realizacją projektów z zakresu swojego działania,  
     współfinansowanych ze środków zagranicznych, 
  b/ nad procedurą przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych  

   ze środków zagranicznych.” 
 b/ do § 3 ust. 2 dopisuje się pkt 9/ w brzmieniu: 
  „9/ Biuro Projektów Zagranicznych.” 
 c/ w § 5 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
  „8/ związanych  z  pełnieniem nadzoru  nad  przygotowaniem  i  realizacją  

    projektów z zakresu swojego działania współfinansowanych ze środków  
    zagranicznych.”, 

 d/ w § 5 ust. 4 skreśla się pkt 6. 
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 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektorowi ds. Ogólnych. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
     
 
 
 
        
 
 
 
 


