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ZARZĄDZENIE NR 6/2019 

Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 31 października 2019 r. 

 

w sprawie uchylenia zarządzeń Kanclerza  

 

§ 1 

Uchyla się następujące Zarządzenia Kanclerza: 

 

1) 3/2006 z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Likwidacyjno – Kasacyjnej; 

2) 4/2006 z dnia 01 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej; 

3) 5/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w zasadach odpłatności za pobyt osób 

niebędących pracownikami Uczelni w ośrodkach Akademii Ekonomicznej w Zachełmiu  

i w Łebie; 

4) 2/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie oznakowania środków trwałych będących  

w dyspozycji jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni; 

5) 6/2007 z dnia 07 maja 2007 r. w sprawie odpłatności za wynajem tablic na terenie Uczelni; 

6) 9/2007 z dnia 03 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przekazania nabywcy Domu 

Studenckiego „Oaza”. 

7) 2/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie druków ścisłego zarachowania; 

8) 6/2008 z dnia 01 października 2008 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z pokoi gościnnych 

w domach studenckich; 

9) 1/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z pokoi w ośrodkach 

wypoczynkowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Zachełmiu i Łebie; 

10) 3/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat za usługi kserograficzne; 

11) 5/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej; 

12) 6/2009 z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej; 

13) 9/2009 z dnia 08 lipca 2009 r. w sprawie zmiany druku rozliczenia kosztów przejazdów 

służbowych samochodem prywatnym; 

14) 10/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie likwidacji majątku Zakładu Graficznego; 

15) 1/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z pokoi gościnnych przy 

ul. Sztabowej 100; 

16) 5/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej; 

17) 7/2011 z dnia 01 października 2011 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z pokoi gościnnych 

w domach studenckich; 

18) 5/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie odpłatności pracowników, doktorantów i innych osób 

za korzystanie z pokoi gościnnych w Domu Studenckim „Przegubowiec II” – parter; 

19)  6/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia 

inwentaryzacji inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku Z (część niska)”; 

20) 7/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z miejsc postojowych 

w budynku CKU; 

21) 11/2014 z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych; 
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22) 3/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie alokacji pracowników na czas przebudowy budynku Z 

(część wysoka); 

23) 10/2016 z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury wydawania kart 

parkingowych. 
 

§ 2 

Ewentualne roszczenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wobec innych podmiotów, 

wynikające z treści uchylanych zarządzeń, o których mowa w par.1, pozostają w mocy. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                              Kanclerz 

 

 

                                                                                                  mgr Magdalena Janowicz 


