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Zarządzenie Nr 59/2001 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

       z dnia 30 listopada 2001 r. 

 

wprowadzające zmiany w zakresie działania  

Działu Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyż-

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje : 

 

 § 1. 1. Z dniem 1 grudnia 2001 r. zmienia się zakres działania Działu Nadzoru 

Technicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

   2. Po wprowadzeniu  zmian  struktura Działu Nadzoru Technicznego przedsta- 

wia się następująco : 

- kierownik Działu, 

- specjalista do spraw budowlanych (dwie osoby), 

- specjalista do spraw budowlano-konserwatorskich, 

- specjalista do spraw elektrycznych, 

- specjalista do spraw instalacji sanitarnych, 

- samodzielny referent do spraw ogólnych. 

 

   3. Dział Nadzoru Technicznego organizuje i nadzoruje  remonty  oraz  konser- 

 wacje obiektów i urządzeń (z wyjątkiem aparatury naukowej), a w szczególności : 

    1/ opracowuje plany  rzeczowo-finansowe w zakresie  robót  budowlanych, 

w ścisłej współpracy z dziekanami poszczególnych wydziałów, 

    2/ prowadzi sprawy związane z remontami obiektów i urządzeń oraz czuwa 

nad ich stanem technicznym, 

    3/ prowadzi pełną dokumentację techniczną wszystkich obiektów budowla-

nych, z wyłączeniem prac wynikających z zakresu obowiązków kierow-

ników obiektów, 

    4/ prowadzi rejestr zawieranych umów oraz opracowuje ich projekty, 

    5/ współpracuje  z  firmami wykonującymi obowiązki branżowych inspekto- 

     rów nadzoru, 

    6/ współpracuje z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie prowadzonych 

przetargów na organizowane roboty budowlane, 

    7/ współpracuje z Działem Infrastruktury Technicznej w zakresie utrzyma-

nia, remontów oraz przeglądów technicznych obiektów Uczelni. 

 

 § 2. Zobowiązuje się Kierownika Działu Nadzoru Technicznego do : 

   1/ przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Kierownikowi Biura Obsługi 

Majątku i Inwestycji całości spraw terenowo-prawnych dotyczących obiek-

tów oraz prac inwestycyjnych, 
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   2/ opracowania szczegółowego zakresu działania Działu i przekazania go do 

Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r., 

 

   3/ zweryfikowania zakresów czynności poszczególnych pracowników  i  prze-

kazania ich do Działu Kadr w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r. 

 

 § 3. Zobowiązuje się Kierownika Biura Obsługi Majątku i Inwestycji do przejęcia 

protokołem zdawczo-odbiorczym od Kierownika Działu Nadzoru Technicznego całości za-

gadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji terenowo-prawnej dotyczącej obiektów 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prac inwestycyjnych. 

 

 § 4. Zobowiązuje się Zastępcę Dyrektora Administracyjnego do spraw Technicz-

nych do : 

   1/ opracowania szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika 

Działu Nadzoru Technicznego i przekazania go do Działu Kadr w terminie 

do dnia 31 grudnia 2001 r., 

   2/ złożenia informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organi-

zacyjnego w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r. 

 

 § 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Administracyjnemu. 

 

 § 6. Traci moc zarządzenie Nr 54/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

29 października 1998 r. w sprawie restrukturyzacji Działu Nadzoru Technicznego w Uni-

wersytecie Wrocławskim. 

 

 §  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

            


