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ZARZĄDZENIE  Nr 74/2008 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  7 października 2008 r. 
 

w sprawie zmiany zakresu działania Działu Badań Naukowych 
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. Z dniem 1 października 2008 r. do zakresu działania Działu Badań Naukowych 
dopisuje się niżej wymienione zadania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na 
zakup aparatury naukowo-badawczej z różnych źródeł: 

1/ informowanie    zainteresowanych   jednostek   o    możliwościach 
        uzyskania   środków finansowych na inwestycje aparaturowe oraz  
       pomoc w przygotowaniu wniosków, 
   2/ sporządzanie listy rankingowej wniosków o przyznanie dotacji na 

    inwestycje  aparaturowe  w  uzgodnieniu  z  Zespołem  do   spraw  
    ustalenia listy rankingowej wniosków  aparaturowych, 

   3/ sprawdzanie   pod  względem  formalno  – prawnym     wniosków  
    aparaturowych kierowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  
    Wyższego, 

   4/  informowanie  jednostek   o   decyzjach   Ministerstwa       Nauki  
     i Szkolnictwa  Wyższego dotyczących wniosków aparaturowych, 
5/ współpraca  z  wydziałami, Kwesturą  oraz  Ministerstwem Nauki 
    i   Szkolnictwa  Wyższego   w   zakresie   realizacji   i  rozliczenia 
    inwestycji  aparaturowych, 
6/  prowadzenie statystyki w zakresie realizowanych zadań. 

 
 § 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 w Załączniku do zarządzenia Nr 
102/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 
wprowadza się następujące zmiany: 
 1/ w § 28 ust. 1 pkt 4 otrzymuje  brzmienie: 
  „4/ pozyskiwania  środków   finansowych  na  zakup  aparatury    naukowo- 
        badawczej z różnych źródeł, w tym: 
   a/ informowanie    zainteresowanych   jednostek   o    możliwościach 
        uzyskania   środków finansowych na inwestycje aparaturowe oraz  
       pomoc w przygotowaniu wniosków, 
   b/ sporządzanie listy rankingowej wniosków o przyznanie dotacji na 

    inwestycje  aparaturowe  w  uzgodnieniu  z  Zespołem  do   spraw  
    ustalenia listy rankingowej wniosków  aparaturowych, 

   c/ sprawdzanie   pod  względem  formalno  – prawnym     wniosków  
    aparaturowych kierowanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  
    Wyższego, 

   d/  informowanie  jednostek   o   decyzjach   Ministerstwa       Nauki  
     i Szkolnictwa  Wyższego dotyczących wniosków aparaturowych, 
e/  współpraca  z  wydziałami, Kwesturą  oraz  Ministerstwem Nauki 
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    i   Szkolnictwa  Wyższego   w   zakresie   realizacji   i  rozliczenia 
    inwestycji  aparaturowych, 
f/  prowadzenie statystyki w zakresie realizowanych zadań,”, 

 2/ w § 28 uchyla się ust. 2 i 3. 
 
 § 3. Nadzór nad wykonaniem § 1 niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą natomiast nad wykonaniem § 2 
niniejszego zarządzenia Prorektorowi do spraw Ogólnych. 
  
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 
2008 r. 
 
 
 
 
 
 

 


