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Zarządzenie Nr  50/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                  z dnia 15 czerwca 2003 r. 
 

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim 
Zespołu Inżyniera Kontraktu 

 
 
 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), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126) oraz uchwały Nr 71/ 2003 Sena-
tu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2003 r. zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. 1. Z dniem 15 czerwca 2003 r. tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim Ze-
spół Inżyniera Kontraktu. 
 
   2. Zespół Inżyniera Kontraktu, zwany dalej „Zespołem”, jest komórką Admini-
stracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego podległą Prorektorowi do spraw Ogólnych. 
 
   3. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
Zespół Inżyniera Kontraktu otrzymuje symbol organizacyjny „OIK ”. 
 
   4. Strukturę organizacyjną Zespołu przedstawia Załącznik do niniejszego zarzą-
dzenia. 
 
 § 2. 1. Zespół Inżyniera Kontraktu pełni obowiązki inwestora bezpośredniego w to- 
ku realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskie-
go”. 
 
   2. Do zadań Zespołu Inżyniera Kontraktu należy w szczególności : 
    1/ udział w organizowaniu procesu inwestycyjnego, 
    2/ uczestniczenie w kształtowaniu planu rzeczowo-finansowego inwestycji, 
    3/ zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego przez projektanta, 
    4/ wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
    5/ kontrolowanie dokumentacji finansowej inwestycji, 
    6/ reprezentowanie Uniwersytetu Wrocławskiego – w ramach udzielonego 

upoważnienia – wobec jednostek administracji państwowej, samorządo-
wej, organów kontroli państwowej, dostawców mediów, prasy, radia i te-
lewizji, 

 
 § 3. 1. Pracą Zespołu kieruje Inżynier Kontraktu. 
 
   2. Do zadań Inżyniera Kontraktu należy w szczególności : 
    1/ reprezentowanie  Inwestora  –  Uniwersytetu  Wrocławskiego  –  w stosun- 
     kach  z Wykonawcą  oraz organami  państwowymi, organami  samorządo- 
     wymi, mediami itp., 
    2/ wykonywanie kompetencji inwestora wynikających z przepisów prawa bu- 
      dowlanego i aktów wykonawczych, 
    3/ koordynowanie czynności wszystkich uczestników  procesu inwestycyjne- 
     go, 
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    4/ nadzór i koordynacja pracy inspektorów nadzoru technicznego oraz asy-

stenta, 
    5/ nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej w toku realizacji har-

monogramu rzeczowo-finansowego budowy. 
 
   3. Przy wykonywaniu czynności określonych w ust. 2,   Inżynier Kontraktu ko-
rzysta z pomocy prawnej i merytorycznej dwóch doradców. 
 
 § 4. Zobowiązuje się Inżyniera Kontraktu do opracowania : 
   1/ szczegółowego zakresu działania Zespołu i przekazania go do Działu Organi-

zacyjnego w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r., 
   2/ zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Zespołu i przekazania 

ich do Działu Kadr w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r. 
 
 § 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 
 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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