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ZARZĄDZENIE  Nr 75/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 33/2006 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie likwidacji Zespołu Inżyniera 

Kontraktu i utworzenia Zespołu ds. Realizacji Inwestycji w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 

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) oraz ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi 
zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W zarządzeniu Nr 33/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  dnia 30 marca 
2006 r. w sprawie likwidacji Zespołu Inżyniera Kontraktu i utworzenia Zespołu ds. Realizacji 
Inwestycji w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące zmiany: 

1/ § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2.1. Zespół ds. Realizacji Inwestycji realizuje następujące zadania 
inwestycyjne: 

1/ budowę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
2/ budowę kompleksu edukacyjno-badawczego Wydziału Biotechno-

logii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
3/ budowę części administracyjnej Hali sportowej przy  

ul. Przesmyckiego we Wrocławiu, 
4/ remont popożarowy i przebudowę budynku Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 
5/ adaptację i rozbudowę budynku Instytutu Historycznego Wydziału 

Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
przy ul Szewskiej 48 we Wrocławiu - Kampus Leopoldinum, 

6/ przebudowę i modernizację budynku Instytutu Filologii Romańskiej 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy  
ul. Nankiera 4 we Wrocławiu. 

 
2. Do zadań Zespołu ds. Realizacji Inwestycji należy w szczególności: 

1/ udział w tworzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego 
inwestycji, 

2/ zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego przez projektanta, 
3/ sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, 
4/ opiniowanie dokumentów związanych z prowadzoną inwestycją, 
5/ weryfikowanie dokumentacji rzeczowej i finansowej związanej  

z prowadzonymi inwestycjami i przekazywanie do zatwierdzenia 
bezpośredniemu przełożonemu, 

6/ tworzenie rocznego budżetu Zespołu ds. Realizacji Inwestycji, 
7/ opracowywanie projektu planu inwestycyjnego Uczelni, 
8/ kwalifikowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawa podatkowego, 
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9/ przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie 
określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w celu 
przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, 

10/ współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie 
przeprowadzanych procedur przetargowych i udział w pracach 
Komisji Przetargowej, 

11/ przygotowywanie informacji, sprawozdań (wewnętrznych i zewnę-
trznych) z zakresu prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych, 

12/ kompletowanie dokumentów do rozliczenia zadań inwestycyjnych, 
potwierdzanie kwalikowalności kosztów.”, 

 
2/ § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.1. Pracą Zespołu kieruje Kierownik Zespołu ds. Realizacji Inwestycji. 
2. Do  zadań  Kierownika  Zespołu  ds.  Realizacji  Inwestycji  należy  

w szczególności: 
1/ nadzór i kontrola nad właściwym wykonywaniem kompetencji 

inwestora i nadzoru inwestorskiego, 
2/ sporządzanie informacji, sprawozdań (wewnętrznych i zewnę-

trznych) dotyczących prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych, 
3/ kontrola i nadzór z ramienia inwestora nad czynnościami 

realizowanymi przez pozostałych uczestników procesu 
inwestycyjnego, 

4/ nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej w toku realizacji 
przedsięwzięć inwestycyjnych, 

5/ nadzór i przestrzeganie regulacji prawnych wynikających  
w szczególności z ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień 
publicznych oraz o finansach publicznych, 

6/ nadzór i kontrola rozliczania prowadzonych przedsięwzięć 
inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym, a także 
potwierdzanie kwalifikowalności kosztów.”. 

 
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 103/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

19 grudnia 2007 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 33/2006 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie likwidacji Zespołu Inżyniera Kontraktu  
i utworzenia Zespołu ds. Realizacji Inwestycji w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 


