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ZARZĄDZENIE  Nr  80/2007 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  9 października 2007 r. 
 
 
 

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej 
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 14 października 2007 r. likwiduje się Biuro Programów Unii 
Europejskiej i Współpracy Regionalnej – komórkę Administracji Centralnej podległą 
Prorektorowi do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 

  
  § 2.1. Z dniem 15 października  2007 r. tworzy się Biuro Projektów Zagranicznych 
jako komórkę Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego podległą bezpośrednio 
Prorektorowi do spraw Ogólnych. 
        2. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
Biuro Projektów Zagranicznych otrzymuje symbol organizacyjny  „OPZ” . 

       3. Struktura organizacyjna Biura Projektów Zagranicznych przedstawia się 
następująco: 
  Kierownik 
  Zespół do spraw Zagranicznych Programów Badawczych 
  Zespół do spraw Funduszy Strukturalnych. 
 
 § 3. Do zadań Zespołu do spraw Zagranicznych Programów Badawczych  należy: 

1/ zdobywanie  informacji  na  temat  możliwości  finansowania badań, realizowanych 
    przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach zagranicznych progra- 
    mów badawczych (udział w szkoleniach i konferencjach), 

 2/ rozpowszechnianie   informacji  o  programach  i  konkursach  wśród  pracowników  
         i  doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (organizowanie  akcji  informacyjnych,  
         szkoleń, warsztatów), 
 3/ pomoc i doradztwo w  przygotowaniu wniosku projektowego (przygotowanie infor- 
     macji o  wymogach formalnych, budżecie  projektu, określenie  kosztów  kwalifiko- 
     wanych i wkładu własnego w projekcie) oraz pomoc w negocjacjach kontraktu, 
 4/ monitorowanie, kontrola  i  nadzór nad realizacją projektów pod względem zgodno- 
     ści z zasadami programu, 
 5/ współpraca  z  instytucjami  i  uczelniami  wyższymi  w kraju i zagranicą w zakresie  
     realizacji wspólnych projektów, 
 6/ współpraca z przedstawicielami instytucji finansujących projekty badawcze, 
 7/ współpraca  z  innymi komórkami administracyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego  

    w celu prawidłowego przygotowania i realizacji projektów w ramach zagranicznych  
    programów badawczych, 

 8/ prowadzenie  strony  internetowej Biura Projektów Zagranicznych w części poświę- 
     conej zagranicznym programom badawczym, 
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 9/ archiwizowanie dokumentów związanych z zakończonymi projektami realizowany- 
    mi  na  Uniwersytecie  Wrocławskim, które  otrzymały  dofinansowanie  z funduszy  
    strukturalnych, 

   10/ pełnienie  funkcji  Lokalnego  Punktu  Kontaktowego Programów Badawczych Unii  
     Europejskiej,   którego   działalność   zdeterminowana   jest   otrzymaniem    decyzji  

    z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowaniu jego działalności. 
 

 § 4. Do zadań Zespołu do spraw Funduszy Strukturalnych należy: 
 1/ pomoc  i  doradztwo  oraz nadzór nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz 

    z wymaganymi załącznikami, 
 2/ współpraca z przedstawicielami organów zarządzających programami operacyjnymi  
     i środkami  z  funduszy strukturalnych przydatnymi w planowaniu rozwoju Uniwer- 
     sytetu Wrocławskiego,  
 3/ współpraca  z  instytucjami  i  uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą  w  zakresie  
     realizacji wspólnych projektów,  
 4/ prowadzenie   i  inicjowanie  działalności  szkoleniowej, doradczej  i  informacyjnej 

    z   zakresu   pozyskiwania   środków  z   funduszy   strukturalnych    oraz   realizacji  
    przedsięwzięć,  

 5/ współpraca  z  Urzędem  Marszałkowskim,  Ministerstwem Rozwoju Regionalnego,  
     Wojewódzkim  Urzędem  Pracy,  Polską  Agencją  Rozwoju  Regionalnego, innymi  
     ministerstwami  i  przedstawicielstwem  Unii  Europejskiej w Polsce w celu konsul- 
     tacji działań podejmowanych w projektach,  
 6/ współdziałanie  z  innymi  komórkami  administracyjnymi  Uniwersytetu  Wrocław- 

    skiego  w  zakresie  pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych oraz realizacji 
    projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych,  

 7/ monitorowanie, kontrola  i  nadzór  nad realizacją działań w ramach projektów dofi- 
     nansowanych   z  funduszy  strukturalnych   pod  względem  zgodności  z  zasadami  
     programu,  
 8/ prowadzenie  strony  internetowej Biura Projektów Zagranicznych w części poświę- 

    conej możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych, 
 9/ archiwizowanie  dokumentów  związanych  z  zakończonymi projektami realizowa- 

    nymi  na  Uniwersytecie Wrocławskim, które otrzymały dofinansowanie z funduszy  
    strukturalnych. 

 
 § 5. Zobowiązuje się kierownika likwidowanego Biura Programów Unii Europejskiej 
i Współpracy Regionalnej do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym materiałów 
archiwalnych i pieczęci likwidowanego biura do Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz dokumentacji spraw będących w załatwianiu i niezałatwionych do nowo utworzonego 
Biura Projektów Zagranicznych w terminie do dnia 31 października 2007 r. 
 
 § 6. Zobowiązuje się kierownika Biura Projektów Zagranicznych do opracowania 
w terminie do dnia 15 listopada 2007 r.: 
 1/ szczegółowego zakresu działania Biura i przekazania go do Działu Organizacyjnego 
 2/ zakresów czynności  dla  poszczególnych pracowników i przekazania ich do  Działu 

    Kadr.  
 
§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw Ogólnych. 
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§ 8. Z dniem 14 października 2007 r. traci moc zarządzenie Nr 61/2000 Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2000 r. w sprawie powołania 
w Uniwersytecie Wrocławskiem Biura Programów Unii Europejskiej i Współpracy 
Regionalnej. 

 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

        
 


