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Zarządzenie Nr  12/2002 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 kwietnia 2002 r. 

 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 8/99 Rektora Uniwersytetu  

Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 1999 r. określającego sprawy zastrzeżone  

do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalającego zakresy działania Prorektorów 

 

 

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

szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), § 36 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

ustawy  z  dnia  26 listopada  1998 r. o  finansach  publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 

z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje : 

 

 § 1. W zarządzeniu Nr 8/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycz-

nia 1999 r. określającym sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustala-

jącym zakresy działania Prorektorów wprowadza się następujące zmiany : 

 

   1/ w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

 

 „2. Oświadczenie woli przekracza zakres zwykłego zarządu jeżeli podjęte przez : 

    1/ Prorektorów lub Dyrektora Administracyjnego       - przekracza 70 000 euro, 

    2/ Dziekana lub Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej - przekracza 50 000 euro, 

    3/ kierowników pozostałych uczelnianych jednostek rozliczeniowych – przekra-

cza kwotę określoną w imiennym upoważnieniu.”, 

 

   2/ w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie : 

 

 „4. Na wniosek Dyrektora Administracyjnego, Rektor może wyrazić zgodę na prze-

kazanie  części  uprawnień  przysługujących  Dyrektorowi  Administracyjnemu – w zakresie 

remontów i konserwacji – Zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Technicznych 

oraz – w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje – Zastępcy Dyrektora Admini-

stracyjnego do spraw Inwestycyjnych.”, 

 

   3/ § 9 otrzymuje brzmienie : 

 

 „§ 9. 1. Oświadczenia woli w imieniu Uniwersytetu składają : 

- Rektor, 

- osoby upoważnione niniejszym zarządzeniem, wymienione w § 2, 7 i 8, 

- osoby, które otrzymały pisemne pełnomocnictwo Rektora. 

 

   2. Oświadczenia woli osób wymienionych w ust. 1, w zakresie zgodności ope-

racji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym oraz kompletności i rze- 

telności dokumentacji dotyczącej tych operacji, podlegają wstępnej kontroli Kwestora lub 

jego zastępców. 
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   3. Na  wniosek  Kwestora, Rektor  może wyrazić zgodę na przekazanie części 

uprawnień przysługujących Kwestorowi kierownikom działów Kwestury (lub innym oso-

bom).” 

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

            


