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ZARZĄDZENIE Nr  23 /2006 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia    24  lutego  2006 r.  

 
zmieniające zarządzenie Nr 25/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia  
„Trybu zawierania umów 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) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 25/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia            
31 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu zawierania umów w Uniwersytecie          
Wrocławskim” § 1. 4. otrzymuje brzmienie: 
 
   „4. Określony w Załączniku do niniejszego zarządzenia Tryb zawierania 
umów  powinien być stosowany łącznie z: 

1/ zarządzeniem Nr 25/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
13 maja 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, z późniejszymi zmianami, 

2/ zarządzeniem  Nr 1/2006 Rektora  Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
11 stycznia 2006 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, z późniejszymi 
zmianami, 

3/ zarządzeniem Nr 100/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
25 października 2005 r. określającym sprawy zastrzeżone do wyłącznej 
kompetencji Rektora oraz ustalającym zakresy działania Prorektorów.”. 

 
§ 2. W części II  Trybu zawierania umów w Uniwersytecie Wrocławskim, 

stanowiącego Załącznik do zarządzenia Nr 25/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu zawierania umów w Uniwersytecie 
Wrocławskim” wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. w  pkt 1:  

a)  ppkt 6/ otrzymuje brzmienie:   
„umowa jest przekazywana do Sekcji Aparatury Naukowej i Eksportu, celem 
zaewidencjonowania jej w Centralnym Rejestrze Umów,”, 
b)   ppkt 7/ otrzymuje brzmienie:  
„umowa podlega kontroli wykonywanej przez Kwestora na podstawie art. 45    
ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; 
fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzany jest podpisem i pieczątką,”, 
 

2. w  pkt 2: 
a) ppkt 1/  otrzymuje brzmienie: 
„umowa powinna wynikać z zakresu prowadzonych zadań naukowych, projektów 
badawczych i specjalnych programów badawczych (SPUB) oraz projektów 
realizowanych w ramach europejskich programów badawczych i funduszy 
strukturalnych, a także projektów specjalnych badawczych (COST, EUREKA)       
i   projektów   dotyczących   współpracy   naukowej    z    zagranicą ( uczestnictwa 
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w programach międzynarodowych finansowanych z Ministerstwa Edukacji  
i  Nauki ),”, 
b)   ppkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„umowa podlega kontroli pod względem merytorycznym przez wyspecjalizowane 
komórki administracyjne; fakt weryfikacji potwierdzany jest podpisem i pieczątką; 
ponadto umowy o dzieło zawierane w ramach europejskich programów 
badawczych i funduszy strukturalnych winny posiadać opinię Zespołu Radców 
Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego pod względem formalno-prawnym,”,  

      c)  ppkt 5 otrzymuje brzmienie:  
„umowa jest przedkładana do podpisu stronom; 
ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisuje Prorektor do spraw 
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Dziekan Wydziału lub kierownik 
jednostki organizacyjnej posiadający imienne upoważnienie Rektora; 
umowy o realizację projektu badawczego finansowane ze środków Ministerstwa 
Edukacji i Nauki podpisuje kierownik projektu badawczego posiadający 
pełnomocnictwo Rektora,”, 
d)  ppkt 6/ otrzymuje brzmienie:  
„umowa jest przekazywana do Sekcji Aparatury Naukowej i Eksportu, celem 
zaewidencjonowania jej w Centralnym Rejestrze Umów,”, 
e)   ppkt 7/ otrzymuje brzmienie:  
„umowa podlega kontroli wykonywanej przez Kwestora na podstawie art. 45    
ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; 
fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzany jest podpisem i pieczątką,”, 
f)   ppkt 8/ otrzymuje brzmienie:  
„rachunek za prace wykonane w ramach umowy podpisuje Pełnomocnik Dziekana 
do spraw Finansowo-Administracyjnych i Dziekan Wydziału, a w przypadku 
pozostałych jednostek organizacyjnych – kierownik tej jednostki; 
rachunek za prace wykonane w ramach umowy o realizację projektu badawczego 
finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki podpisuje kierownik 
projektu badawczego posiadający pełnomocnictwo Rektora.”. 
 

3. w  pkt 3:  
a) ppkt 4/ otrzymuje brzmienie: 
 „umowa jest przedkładana do podpisu stronom; 
ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisuje Rektor; 
Prorektor do spraw Ogólnych, Kanclerz, Dziekani Wydziałów, kierownicy 
pozostałych jednostek organizacyjnych lub kierownicy komórek 
administracyjnych podpisują umowę tylko w przypadku, gdy posiadają imienne 
upoważnienie Rektora,”, 
b)   ppkt 5/ otrzymuje brzmienie:  
„umowa jest przekazywana do Sekcji Aparatury Naukowej i Eksportu, celem 
zaewidencjonowania jej w Centralnym Rejestrze Umów,”, 
c)   ppkt 6/ otrzymuje brzmienie:  
„umowa podlega kontroli wykonywanej przez Kwestora na podstawie art. 45    
ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; 
fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzany jest podpisem i pieczątką,”, 
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4. w  pkt 4  ppkt 4/ otrzymuje brzmienie: 
 „umowa jest przedkładana do podpisu stronom; 
ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisuje Kanclerz lub Dziekan 
Wydziału oraz Kwestor w ramach kontroli wykonywanej na podstawie art. 45   
ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,”, 
 

5. w  pkt 5:  
a) ppkt 1/ orzymuje brzmienie:   
„umowę sporządza jednostka na rzecz której będzie realizowane zamówienie,”, 
b) ppkt 3/ otrzymuje brzmienie: 
 „umowa jest przedkładana do podpisu stronom; 
ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisuje Rektor; 
Prorektorzy, Kanclerz, Dziekani Wydziałów, kierownicy pozostałych jednostek 
organizacyjnych i komórek administracyjnych podpisują umowę tylko  
w przypadku, gdy posiadają imienne upoważnienie Rektora,”, 
c)  ppkt 4/ otrzymuje brzmienie;  
„umowę podpisuje Kwestor w ramach kontroli wykonywanej na podstawie art. 45 
ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,”, 
 

6. w  pkt 6  ppkt 4/ otrzymuje brzmienie:  
„umowa jest przedkładana do podpisu stronom;  
ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego umowę podpisuje Kanclerz oraz Kwestor 
w ramach kontroli wykonywanej na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy  
o finansach publicznych,”. 

 
 §  3.  Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 
 §  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 § 5. W terminie 7 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia Rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego ogłosi w formie obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia Nr 25/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia         
„Trybu zawierania umów w Uniwersytecie Wrocławskim”. 
 

         
           


