
ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 lipca 2020 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad konstruowania planu zamówień 

inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządza się,  
co następuje: 
 

§ 1. W Zasadach konstruowania planu zadań inwestycyjnych i 
remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim stanowiących Załącznik do zarządzenia 
Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2019 r., po Dziale II 
dodaje się Dział III w brzmieniu: 
 

„Dział III 
Zasady wykonywania analiz ekonomicznych związanych z realizacją 

budowy nowych obiektów lub wysokonakładową modernizacją obiektów 
istniejących 

 
§ 22. W terminach przygotowania wieloletniego oraz rocznego planu zadań 

inwestycyjnych i remontowych sporządza się analizy ekonomiczne związane z 
realizacją budowy nowych obiektów lub wysokonakładową modernizacją obiektów 
istniejących, uwzględniając w szczególności koszty ich utrzymania. 
 

§ 23. Analizy ekonomiczne wymienione w § 22 zawierać powinny bieżące 
koszty utrzymania nowych obiektów (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, 
zużycia wody, wywozu śmieci i nieczystości) oraz koszty eksploatacji (koszty 
dozoru, sprzątania pomieszczeń, administrowania budynkiem, koszty bieżących 
napraw i konserwacji, serwisowania, koszty obsługi informatycznej). 
 

§ 24. Informacje dotyczące kosztów wymienionych w § 23 przygotowują 
następujące jednostki organizacyjne: 

1/ Dział Gospodarki Nieruchomościami – w zakresie usług 
porządkowych, 

2/ Dział Ochrony Mienia – w zakresie kosztów ochrony, 
3/ Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów – w zakresie kosztów 

mediów, 
4/ Dział Infrastruktury Technicznej – w zakresie usług konserwacji i 

serwisowania oraz bieżących napraw, 
5/ Dział Usług Informatycznych – w zakresie obsługi informatycznej. 

 
§ 25. Nadzór nad przygotowaniem analiz ekonomicznych związanych z 

realizacją budowy nowych obiektów sprawuje Dyrektor Finansowy. 

§ 26. Przez wysokonakładowe modernizacje obiektów istniejących rozumie 

się modernizacje o łącznym koszcie modernizacji powyżej 1,0 mln PLN.”. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

finansów i rozwoju. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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