
(Dział Organizacyjny-2002) 

Zarządzenie Nr  61/2002 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

        z dnia  26 listopada 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 wyższym 
(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 późniejszy-
mi zmianami) zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 8/99 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 
1999 r. określającym sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rektora oraz ustalającym 
zakresy działania Prorektorów wprowadza się następujące zmiany : 
 
   1/ § 2 otrzymuje brzmienie : 
 
 „§ 2. 1. Prorektorzy, Dziekani, Dyrektor Administracyjny i kierownicy uczelnianych 
jednostek  rozliczeniowych  mogą składać oświadczenia woli w zakresie swoich kompetencji, 
a w zakresie zobowiązań finansowych – wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego upo-
ważnienia wydanego przez Rektora. 
 
   2. Rektor może upoważnić osoby wymienione w ust. 1 do składania oświadczeń 
woli w zakresie zobowiązań finansowych w granicach : 
    1/ do 70 000 euro -     Prorektorów i Dyrektora Administracyjnego, 
    2/ do 50 000 euro -     Dziekanów i Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, 

    3/ do 30 000 euro -     kierowników pozostałych uczelnianych jednostek 
                         rozliczeniowych. 

 
   3. Rektor może udzielić Prorektorom szczególnego pełnomocnictwa ponad 
kwotę 70 000 euro oraz do czynności określonego rodzaju. 
 

4. Przedmiotem upoważnienia nie może być zbycie nieruchomości, bez względu 
na jej wartość.” 
 
   2/ do § 3 ust. 2 dopisuje się nowo powstałą międzywydziałową jednostkę orga-
nizacyjną o nazwie : 
    „Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta”. 
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Osoby, które uzyskały upo-
ważnienia Rektora na kadencję władz rektorskich 2002-2005 zachowują je nadal. 
 
 

 


