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ZARZĄDZENIE  Nr  63/2005 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
        z dnia   1 lipca 2005 r. 

 
w sprawie likwidacji w Uniwersytecie Wrocławskim Biura Obsługi Majątku i Inwestycji 

oraz utworzenia Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów 
 
 
 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) oraz uchwał Nr 1/2005 i Nr 2/2005 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. 1. Z dniem 4 lipca 2005 r. : 
    a/ likwiduje się Biuro Obsługi Majątku i Inwestycji, 
    b/ tworzy się Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów, zwany dalej 

„Działem”. 
 

2. Dział jest komórką Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego 

podległą Zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Rozwoju i Majątku. 

 

   3. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Dział otrzymu-

je symbol organizacyjny „AIR”. 

 
 § 2. Zadaniem Działu jest obsługa majątku nieruchomego Uniwersytetu oraz koor-
dynowanie procesu przygotowania inwestycji i remontów,  a w szczególności : 
 
   1/ zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu remontowego i inwestycyj-

nego w fazie przygotowawczej, 

   2/ określanie, w porozumieniu z władzami Uniwersytetu i kierownikami jedno-

stek organizacyjnych, potrzeb w zakresie inwestycji budowlanych, prac ad-

aptacyjnych, prac remontowo-konserwacyjnych i napraw, 

   3/ dokonywanie uzgodnień przedprojektowych z użytkownikami obiektów, 

       4/ tworzenie planu remontów i inwestycji oraz przedstawianie go władzom 

Uniwersytetu, 

      5/ ewidencja zleceń, wniosków i potrzeb dotyczących robót inwestycyjnych i 

re- montowych, 

      6/ udział w procesie wyłaniania wykonawców robót remontowych i inwesty-

cyjnych : przygotowywanie wniosków przetargowych oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, udział w przygotowaniu postępowań 

przetargowych na planowane remonty i inwestycje w zakresie prac wyko-

nawczych, 

      7/ współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjno-

remontowym dotycząca ustalania zakresu robót i przewidywanych efektów 

inwestycyjnych w kontekście możliwości ich finansowania, 

      8/ zlecanie aktualizacji kosztorysów w uzasadnionych przypadkach, 

      9/ przygotowywanie materiałów dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spor-

tu, Komitetu Badań Naukowych i innych jednostek, w celu pozyskania 

środków finansowych na realizację inwestycji budowlanych, 
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     10/ prowadzenie sprawozdawczości. 

 
 § 3. Zobowiązuje się Kierownika Działu do opracowania w terminie do dnia 15 lipca 
2005 r. : 
   1/ szczegółowego zakresu działania Działu i przekazania go do Działu Organi-

zacyjnego, 
   2/ szczegółowych zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Działu 

i przekazania ich do Działu Kadr. 
 
 § 4. Zobowiązuje się Zastępcę Dyrektora Administracyjnego do spraw Rozwoju i 
Majątku do opracowania w terminie do dnia 15 lipca 2005 r. : 
   1/ szczegółowego zakresu czynności dla Kierownika Działu i przekazania go do 

Działu Kadr, 
   2/ złożenia Rektorowi informacji z wykonania niniejszego zarządzenia. 
 
 § 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 
 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

            
                 
 
 
 
            
 


