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Zarządzenie Nr  53/2001 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                       z dnia 31 października 2001 r. 
 

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim 
Biura Obsługi Maj ątku i Inwestycji 

 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. Nr 65, poz. 385) oraz uchwały Nr 61/2001 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 paź-
dziernika 2001 r. zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 listopada 2001 r. tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim Biuro Ob-
sługi Majątku i Inwestycji, zwane dalej „Biurem”. 
 
   2. Biuro Obsługi Majątku i Inwestycji jest komórką administracyjną Uniwersytetu 
Wrocławskiego podległą Zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Inwestycyjnych. 
 
   3. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uczelni tworzy się symbole dla : 
    1/ Zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Inwestycyjnych – „AIN ”, 
    2/ Biura Obsługi Majątku i Inwestycji – „INM ”. 
 
 § 2. Do zadań Biura należy obsługa majątku nieruchomego Uczelni oraz nadzór nad pla-
nowanymi i realizowanymi inwestycjami budowlanymi, a w szczególności : 
   1/ prowadzenie ewidencji posiadanych nieruchomości, 
   2/ nadzór nad prowadzonymi czynnościami terenowo-prawnymi i budowlanymi, 
   3/ opracowywanie informacji dla władz Uczelni dotyczących stanu i potrzeb lokalo-

wych Uniwersytetu, 
   4/ nadzór i organizowanie procesu inwestycyjnego na etapie prac projektowych i na 

etapie realizacji, 
   5/ inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków finan-

sowych z zewnątrz na przedsięwzięcia inwestycyjne, 
   6/ opracowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji. 
 
 § 3. Zobowiązuje się Kierownika Biura Obsługi Majątku i Inwestycji do opracowania : 
   1/ szczegółowego zakresu działania Biura i przekazania go  do  Działu Organizacyj- 
    nego w terminie do dnia 30 listopada 2001 r., 
   2/ zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Biura i przekazania ich do 

Działu Kadr w terminie do dnia 30 listopada 2001 r. 
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 § 4. Zobowiązuje się Zastępcę Dyrektora Administracyjnego do spraw Inwestycyjnych do 
:  

   1/ opracowania zakresu czynności dla  Kierownika  Biura  Obsługi Majątku i Inwe- 
    stycji i przekazania go do Działu Kadr w terminie do dnia 30 listopada 2001 r., 
   2/ złożenia informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do  Działu Organizacyj- 
    nego w terminie do dnia 15 grudnia 2001 r. 

 
 § 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się  Dyrektorowi Admi- 
nistracyjnemu. 
 
 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

             


