
ZARZĄDZENIE Nr 134/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 2 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie zasad planowania zadań 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza  się  „Zasady planowania zadań inwestycyjnych i remontowych  

w Uniwersytecie Wrocławskim”, zwane dalej Zasadami, w brzmieniu Załącznika do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Tracą moc: 

1) zarządzenie Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 

grudnia 2019 r. w sprawie zasad konstruowania planu zadań inwestycyjnych 

i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim; 

2) 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; 

3) zarządzenie Nr 139/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 

września 2021 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. 

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. innowacji  

i zmian. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Jan Sobczyk 

p.o. R E K T O R 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  
do zarządzenia Nr 134/2022 
z dnia 2 czerwca 2022 r. 
 

 

Zasady planowania zadań inwestycyjnych i remontowych  

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Dział I 

Planowanie inwestycji i remontów 

 

§ 1. Zadania inwestycyjne i remontowe realizuje się w Uniwersytecie Wrocławskim  na 

podstawie Planu zadań inwestycyjnych i remontowych, zwanego dalej „Planem”. Zadania 

do Planu włączane są z listy zadań inwestycyjnych i remontowych, zwanej dalej „Listą”. 

 

§ 2. 1. Lista obejmuje zadania inwestycyjne i remontowe Uniwersytetu Wrocławskiego, 

które potencjalnie mogą uzyskać finansowanie z jego środków. 

2. Włączenie zapotrzebowania inwestycyjnego lub remontowego do Listy następuje 

na podstawie zgłoszenia dokonanego Dyrektorowi Generalnemu przez kierownika jednostki 

rozliczeniowej lub zgłoszenia dokonanego Dyrektorowi Generalnemu przez Dyrektora ds. 

rozwoju i utrzymania majątku. 

3. Zgłoszenie stanowi podstawę włączenia określonego w nim zapotrzebowania jako 

zadania albo zadań do Listy, bez dokonywania  oceny celowości zgłoszonego 

zapotrzebowania. 

4. Włączenie zadania do Listy nie przesądza o przeniesieniu go do Planu. 

5. Wzór Listy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

6. Lista zawiera datę włączenia do niej danego zadania. 

 

§ 3. 1. Plan obejmuje zadania z Listy, które skierowane zostają do realizacji oraz zadania 

finansowane na podstawie  § 7 ust. 1 oraz ust. 4.  

2. Przeniesienie zadania z Listy do Planu skutkuje jego wykreśleniem z Listy. 

3. Zadanie wieloletnie wprowadzone do Planu musi być kontynuowane w kolejnych 

latach kalendarzowych. W przypadku zadań wieloletnich Plan obejmuje również kolejne 

lata realizacji zadania, określając planowane nakłady Uniwersytetu w każdym z tych lat.  

4. Po zadaniach, o których mowa w ust. 3, do Planu włączane są do realizacji na 

najbliższy rok kalendarzowy zadania:  

 -  których realizacja jest niezbędna do zapobieżenia: niebezpieczeństwu dla osób lub 

mienia albo realnemu zagrożeniu szkodą, zwłaszcza jeśli konieczność realizacji 

danego zadania wynika z decyzji właściwych władz państwowych lub 

samorządowych; 

-  o których mowa w § 12 ust. 3; 

-  o których mowa w § 16 ust. 8; 

- których finansowanie zapewnia jednostka rozliczeniowa ze środków 

pozabudżetowych, w wysokości co najmniej 75% wartości szacunkowej zadania; 

-  które pozyskały finansowanie ze środków celowych zewnętrznych w wysokości co 

najmniej 25% wartości zadania.  

5. O ile środki pozostające w dyspozycji Uniwersytetu pozwalają w danym roku 

kalendarzowym na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych niespełniających 

priorytetów określonych w ust. 3 i 4, jako kolejne zadania do Planu włączane są zadania 

polegające na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o finansowanie ze 

środków celowych zewnętrznych. 

 6. W dalszej kolejności włącza się do Planu inne zadania, które zapewnią 

maksymalizację korzyści ekonomicznych,  w tym ograniczenie kosztów utrzymania 

infrastruktury, realizację nowych grantów badawczych o dużej wartości, a także 

maksymalizację przychodów z innych źródeł. 

7. Plan zawiera następujące pozycje: 



1) pełną nazwę zadania z wyraźnym określeniem rodzaju robót budowlanych  

i ewentualnych etapów, jeżeli jest częścią szerszego zadania, zgodnych  

z dokumentacją; 

2) nazwę obiektu wraz z adresem; 

3) jednostki administracyjne Uczelni odpowiedzialne za realizację danego zadania; 

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji danego zadania obejmującego 

planowany okres pomiędzy rozpoczęciem procedury związanej z zamówieniem 

publicznym a zakończeniem realizacji zadania; 

5) szacunkowy łączny koszt zadania;  

6) planowaną kwotę wydatków na realizację danego zadania w roku 

kalendarzowym; 

7) planowane źródła finansowania danego zadania w roku kalendarzowym  
z podziałem na środki własne (subwencja, środki pozabudżetowe) oraz środki 

celowe zewnętrzne; 

8) w przypadku zadań łączonych (inwestycyjno-remontowych) wskazanie pozycji 

odpowiadającej temu zadaniu w innej części planu; 

9) uwagi, szczególnie w zakresie powiązania z innymi zadaniami, np. w ramach 

kilkuetapowych robót budowlanych, stopnia realizacji i rozliczenia dotychczasowy 

robót. 

8. Wzór Planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. W ramach przygotowania Planu jednostka organizacyjna wskazana przez Dyrektora 

Generalnego konsultuje Listę z: 

1) Uniwersyteckim Koordynatorem Dostępności – pod kątem zapewnienia 

dostępności architektonicznej oraz możliwości pozyskania finansowania ze 

środków celowych zewnętrznych przeznaczonych na finansowanie zadań 

związanych ze wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami; 

2) Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej oraz 

Komisją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – pod kątem spełnienia obowiązków 

wynikających z otrzymanych nakazów wewnętrznych i decyzji właściwych władz 

państwowych lub samorządowych; 

3) Biurem Obsługi Projektów – pod kątem możliwości finansowania ze środków 

celowych zewnętrznych remontów i inwestycji o wartości powyżej 100 tys. zł 

 

§ 5. 1. Projekt Planu przygotowuje Dyrektor Generalny w porozumieniu z Prorektorem ds. 

innowacji i zmian.  Włączenie zadań z Listy do projektu Planu wymaga uzgodnienia źródła 

finansowania z Dyrektorem Finansowym. 

2. Projekt Planu opiniowany jest przez senacką Komisję ds. inwestycji i majątku.  

3. Posiedzenie Komisji ds. inwestycji i majątku, na którym opiniowany jest projekt 

Planu, odbywa się nie później niż 31 października. Członkowie Komisji otrzymują projekt 

Planu z pisemnymi wyjaśnieniami oraz Listą, nie później niż na 7 dni przed planowanym 

posiedzeniem Komisji. 

4. Po zaopiniowaniu projektu Planu przez senacką Komisję ds. inwestycji i majątku  

Plan zatwierdzany jest przez Rektora do dnia 15 listopada.  

 

§ 6. 1. Kwoty wydatków wynikających z Planu umieszcza się w odpowiednich pozycjach 

planu rzeczowo-finansowego Uczelni. 

2. Do czasu zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Dyrektor Generalny może 

realizować zadania inwestycyjne i remontowe do wysokości zatwierdzonego prowizorium. 

 

§ 7. 1. Drobne roboty budowlane, dostawy i usługi związane z robotami budowlanymi, do 

kwoty 150 tys. zł brutto, stanowią jedną odrębną pozycję w Planie. 

2. Wartość zadań, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 10% wartości 

zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych w danym roku ze środków własnych 

Uczelni. 

3. Zadania określone w ust. 1 uruchamia Dyrektor ds. rozwoju i utrzymania 

majątku. 



4. W Planie jako odrębna pozycja uwzględniona jest rezerwa w wysokości co 

najmniej 5% wysokości planowanych robót inwestycyjnych i remontowych. 

 

Dział II Aktualizacja i zmiany Planu 

 

§ 8. 1. W terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego, dla którego sporządzony został 

Plan, Dyrektor Generalny przygotowuje informację obejmującą: 

1) stan realizacji Planu w poprzednim roku kalendarzowym oraz stan 

zaawansowania zadań w danym roku, w układzie szczegółowości Planu. 

2) planowane aktualizacje Planu wynikające z okoliczności.  

2. W terminie do 15 maja roku kalendarzowego, dla którego sporządzony został 

Plan, informacja, o której mowa w ust. 1, opiniowana jest przez senacką Komisję ds. 

inwestycji i majątku. Członkowie Komisji otrzymują informację nie później niż na 7 dni 

przed planowanym posiedzeniem Komisji. 

3. Na podstawie informacji i opinii Dyrektor Generalny dokonuje, w terminie do 31 

maja, niezbędnej aktualizacji Planu, w uzgodnieniu z Prorektorem ds. innowacji i zmian.  

4. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 3, aktualizacja Planu może mieć 

miejsce: 

1) w przypadku pozyskania dodatkowych środków lub zwolnienia środków wcześniej 

przewidzianych na inne cele, przy zachowaniu priorytetów o których mowa w § 3 ust. 3-6; 

2) jeżeli wymagają tego przypadki losowe, a także nakazy organów państwowych 

lub samorządowych. 

5. Aktualizacja Planu zgodnie z ust. 4 dokonywana jest samodzielnie przez 

Dyrektora Generalnego w ramach sprawowania zwykłego zarządu i środków 

przewidzianych na remonty i inwestycje. W przypadku zmiany źródeł finansowania 

wymagana jest zgoda Rektora i Dyrektora Finansowego. 

 

§ 9. Dyrektor Generalny może dokonywać zmian w zakresie szacunkowego łącznego 

kosztu zadania oraz planowanych kwot wydatków na realizację danego zadania, ujętych w 

zatwierdzonym Planie. W przypadku zmiany źródeł finansowania wymagana jest zgoda 

Rektora.  

 

§ 10. Zmiana planu polegająca na usunięciu zadania z planu wymaga zatwierdzenia przez 

Rektora. 

 

§ 11. Zmiana zatwierdzonego Planu powodująca zwiększenie jego całkowitej wartości 

wymaga zgody Dyrektora Finansowego i Prorektora ds. innowacji i zmian oraz 

zatwierdzenia przez Rektora.  

 

 

Dział III 

Dodatkowe warunki włączenia zadań do Planu 

 

§ 12. 1. Sporządza się analizy ekonomiczne związane z realizacją budowy nowych 

obiektów lub wysokonakładową modernizacją obiektów istniejących, uwzględniając w 

szczególności koszty ich utrzymania.  

2. Przez wysokonakładowe modernizacje obiektów istniejących rozumie się 

modernizacje o łącznym koszcie modernizacji powyżej 10,0 mln PLN, z wyłączeniem 

modernizacji przeciwpożarowych oraz związanych z dostosowaniem dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

3. Analizy ekonomiczne są częścią studium wykonalności sporządzanych dla nowych 

obiektów lub wysokonakładowych modernizacji. Studium stanowi odrębne zadanie w 

planie, poprzedzające wykonanie dokumentacji budowlanej. 

 

§ 13.  Analizy ekonomiczne powinny zawierać: 

1) prognozowane 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) oraz 

2) analizę ekonomiczną będącą podstawą zakładanej maksymalizacji korzyści 

ekonomicznych,  w tym ograniczenia kosztów utrzymania infrastruktury, 

realizacji nowych grantów badawczych o dużej wartości, a także maksymalizacji 

przychodów z innych źródeł, i informację o, jeśli występuje, ewentualnym 

powiązaniu z aktualną Strategią rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego i/lub 

Strategią Wydziału, zgodnej z aktualną Strategią rozwoju Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

 

§ 14. Informacje dotyczące kosztów na potrzeby analiz ekonomicznych przygotowują 

następujące jednostki organizacyjne: 

1) Dział Gospodarki Nieruchomościami – w zakresie usług porządkowych, 

2) Dział Ochrony Mienia – w zakresie kosztów ochrony, 

3) Dział Inwestycji i Remontów  wspólnie z Działem Utrzymania Majątku – w 

zakresie kosztów mediów, 

4) Dział Utrzymania Majątku – w zakresie usług konserwacji i serwisowania oraz 

bieżących napraw,  

5) Dział Usług Informatycznych – w zakresie obsługi informatycznej. 

 

  § 15. Za przygotowanie analiz ekonomicznych w zakresie, o którym mowa w § 13 pkt 1 

odpowiedzialny jest Dyrektor ds. rozwoju i utrzymania majątku, za przygotowanie analiz 

ekonomicznych w zakresie, o którym mowa w § 13 pkt 2 odpowiedzialny jest Dyrektor 

Finansowy przy wsparciu Dyrektora Generalnego. 

 

§ 16. 1. Każdy planowany przez jednostki rozliczeniowe zakup dużej aparatury powinien 

być poprzedzony opinią o możliwości jej lokalizacji. 

2. Przez dużą aparaturę rozumie się urządzenie: o masie przekraczającej 200 kg 

i/lub wymagające instalacji elektrycznej trójfazowej 400V i/lub wymagające zapewnienia 

wentylacji mechanicznej i/lub klimatyzacji i/lub specjalistycznych instalacji. 

3. Z wnioskiem o opinię o możliwości lokalizacji dużej aparatury występuje do 

Dyrektora ds. rozwoju i utrzymania majątku Kierownik jednostki rozliczeniowej planującej 

jej zakup. We wniosku o wydanie opinii należy wskazać wymagania i wytyczne, jakie muszą 

być spełnione, aby urządzenie działało prawidłowo. 

4. Jeżeli  zakup dużej aparatury planowany jest we wniosku o dofinasowanie ze 

środków celowych zewnętrznych, np. grantu, opinia powinna zostać wydana przed 

złożeniem wniosku o dofinasowanie. Kopia wniosku o opinię przekazywana jest do Biura 

Obsługi Projektów. 

5. Opinię o możliwości lokalizacji dużej aparatury we wskazanej przez 

wnioskodawcę lokalizacji wydaje Dyrektor ds. rozwoju i utrzymania majątku, w terminie 

10 dni roboczych, przekazując jej kopię do Biura Obsługi Projektów, jeśli zakup dużej 

aparatury będzie dofinansowany ze środków celowych zewnętrznych, np. grantu. 

6. Opinia zawiera: 

a) wstępny zakres robót budowlanych, jakie muszą zostać wykonane, aby 

urządzenie mogło zostać w danej lokalizacji umieszczone; 

b) wstępną wycenę i oszacowanie terminu niezbędnego do wykonania robót. 

7. Uzyskanie opinii o możliwości lokalizacji dużej aparatury stanowi warunek 

włączenia tego wydatku do budżetu planowanego projektu finansowanego ze środków 

celowych zewnętrznych lub podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie dużej aparatury z innego 

źródła.  

8. Pozyskanie finansowania ze środków celowych zewnętrznych na zakup dużej 

aparatury lub podjęcie decyzji o jej zakupie z innego źródła skutkuje włączeniem zadania 

inwestycyjnego lub remontowego do Planu.  



Załącznik Nr 1 
 do Zasad 

 

 

Lista Zadań Inwestycyjnych i Remontowych 
Uniwersytetu Wrocławskiego na dzień ………………………. 

Lp. 
Data 

włączenia 
do Listy 

Nazwa zadania Adres 
Szacowany koszt brutto (zł) 

Całość REMONT                   INWESTYCJA                 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I. Zadania remontowe i inwestycyjne na etapie realizacji, na które jest dokumentacja projektowo-
kosztorysowa lub nie wymagające dokumentacji projektowej 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

suma (Obiekt xxx): ……………………….. ………………………. ………………………. 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

suma (Obiekt yyy): ……………………….. ………………………. ………………………. 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

suma (Obiekt zzz): ……………………….. ………………………. ………………………. 

  

RAZEM I. Zadania remontowe i 

inwestycyjne do wykonania: 
……………………….. ………………………. ………………………. 

II. Zadania remontowe i inwestycyjne na etapie przygotowania, dla których należy zlecić wykonanie 
dokumentacji projektowej 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

suma (Obiekt xxx): ……………………….. ………………………. ………………………. 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

suma (Obiekt yyy): ……………………….. ………………………. ………………………. 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

… …………… ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ………………………. 

suma (Obiekt zzz): ……………………….. ………………………. ………………………. 

  

RAZEM II. Zadania remontowe i 
inwestycyjne, dla których należy 

zlecić wykonanie dokumentacji 
projektowej: 

……………………….. ………………………. ………………………. 

  

RAZEM LISTA ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH 

(na dzień …………...):: 
……………………….. ………………………. ………………………. 

 
 
1  

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik Nr 2 
do Zasad 

Plan Zadań Inwestycyjnych i Remontowych Uniwersytetu Wrocławskiego w zł na dzień ………………………. 

L.p. 
Nazwa 

zadania 

Adres 

obiektu 

Jednostka 

administracyjna 

odpowiedzialna 

Termin 

rozpoczęcia/ 

zakończenia 

Szacowany 

łączny 

koszt 

zadania 

[zł] 

Planowana 

kwota 

wydatków w 

roku 

kalendarzowym 

[zł] 

Planowane źródła finansowania w roku …... [zł] 

Zadania 

łączone 

Finansowanie 

w latach 

następnych 

Uzasadnienie/ 

informacje 

dodatkowe 

Środki własne 
Środki 

celowe 

zewnętrzne …………………. …………………. …………………. …………………. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. …. ….. ….. ….. ….. …. …. …. 

                              

     I. ZADANIA INWESTYCYJNE 

     A. Zadania inwestycyjne kontynuowane                     

… …………… …………… ………… …………………… …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
TAK/ 

NIE 
………… ………… 

… …………… …………… ………… …………………… …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
TAK/ 

NIE 
………… ………… 

  RAZEM A (Zadania inwestycyjne kontynuowane): …………… ……………. …...… …...… …...… …...… …...…   …………   

     B. Zadania inwestycyjne nowe 

… …………… …………… ………… …………………… …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
TAK/ 

NIE 
………… ………… 

… …………… …………… ………… …………………… …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
TAK/ 

NIE 
………… ………… 

  RAZEM B (Zadania inwestycyjne nowe): …………… ……………. …...… …...… …...… …...… …...…   …………   

  RAZEM A+B (ZADANIA INWESTYCYJNE): …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ………………   …………   

     II. ZADANIA REMONTOWE                       

     C. Zadania remontowe kontynuowane 

… …………… …………… ………… …………………… …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
TAK/ 

NIE 
………… ………… 

… …………… …………… ………… …………………… …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
TAK/ 

NIE 
………… ………… 

  RAZEM C (Zadania remontowe kontynuowane): …………… ……………. …...… …...… …...… …...… …...…   …………   



     D. Zadania remontowe nowe 

… …………… …………… ………… …………………… …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
TAK/ 

NIE 
………… ………… 

… …………… …………… ………… …………………… …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
TAK/ 

NIE 
………… ………… 

  RAZEM D (Zadania remontowe nowe): …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ………………   …………   

  RAZEM C+D (ZADANIA REMONTOWE): …………… ……………. ……………… ……………… ……………… ……………… ………………  …………   

  RAZEM A+B+C+D (PZIiR na dzień …………...): …………… ……………. …...… …...… …...… …...… …...…   …………   

 


