
 
 

Zarządzenie Nr 18/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia  27 lutego 2004 r. 
 

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim 
Centralnego Rejestru Umów 

 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) i art. 28 a ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity  z  2003 r. Dz. U. Nr 15,  poz. 148 z  później-
szymi zmianami) zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 marca 2004 r. tworzy się w Dziale Aparatury Naukowej i Eksportu 
Uniwersytetu Wrocławskiego Centralny Rejestr Umów, zwany dalej „Rejestrem”. 
  
    2. Zasady  funkcjonowania  Rejestru określa Załącznik do niniejszego zarzą-
dzenia. 
 
 § 2. 1. Do  zadań  Centralnego  Rejestru  Umów należy rejestrowanie wszystkich 
umów zawieranych  przez  Uniwersytet  Wrocławski. 
 
          2. Umowy niezarejestrowane w Rejestrze nie podlegają wykonaniu. 
 
  § 3. Osoby upoważnione do podpisywania umów, które wyraziły zgodę na przyjęcie 
odpowiedzialności w zakresie udzielonego im upoważnienia, ponoszą odpowiedzialność 
służbową za skierowanie do realizacji niezarejestrowanej umowy. 
  
  § 4. Pracownicy, wyznaczeni  przez osoby upoważnione do podpisywania umów, 
przedłożą  do dnia 31 marca  2004 r. w Dziale Aparatury Naukowej  i  Eksportu wszystkie 
umowy zawarte przez Uniwersytet Wrocławski  po dniu 1 stycznia 2004 r., celem zaewiden-
cjonowania ich w Centralnym Rejestrze Umów. 
 
 § 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, jednostek międzywy-
działowych, jednostek pozawydziałowych, jednostek ogólnouczelnianych i komórek admini-
stracyjnych do bezwzględnego przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym zarzą-
dzeniu. 
 
  § 6. Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierza  się  Prorektorowi 
do spraw Ogólnych. 
 
  §  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
               
           



                   Załącznik  
                              do zarządzenia Nr 18/2004 
                              z dnia 27 lutego 2004 r. 
 
 
 

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

1. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.  Każda umowa  wpisywana jest 
  pod  oddzielną pozycją i otrzymuje numer identyfikacyjny. 

 
2. Umowę, po podpisaniu przez strony, należy przekazać do Działu Aparatury Naukowej 
  i Eksportu, celem zaewidencjonowania jej w Centralnym Rejestrze Umów 

  i opatrzenia pieczątką o treści : 
 

„Umowa zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów 
               pod numerem …………………………………………. 
                                 ………………………………………………………… 
                (data)       (podpis pracownika rejestrującego)” 
 
 

3. Umowa  nie  może zostać przyjęta do realizacji,  jeżeli nie została zaewidencjonowana 
i opatrzona stosowną pieczątką oraz datą i podpisem pracownika dokonującego reje-
stracji. 

 
4. Zaewidencjonowana umowa jest zwracana właściwej jednostce organizacyjnej, jedno-

stce międzywydziałowej, jednostce pozawydziałowej, jednostce ogólnouczelnianej lub 
komórce administracyjnej, celem nadania jej dalszego biegu. 

 
5. Zasady określone w niniejszym  Załączniku  stosuje się analogicznie do zmian w zapi-

sach umowy (aneksach). 
 

6. Jeżeli, ze względu na wartość umowy, przedstawiono ją do podpisu Rektorowi lub 
Prorektorom, obowiązek przedłożenia umowy do rejestracji obciąża kierownika jed-
nostki organizacyjnej, jednostki międzywydziałowej, jednostki pozawydziałowej, jed-
nostki ogólnouczelnianej lub komórki administracyjnej, w której umowę sporządzono. 


