
 

 

                                                        Rektor 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

R-BP-SOP.014.1.117.2019 

 

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 29 października 2019 r. 

 

w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora  

 

§ 1 

Uchyla się następujące Zarządzenia Rektora: 

 

1) 6/2005 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia cennika prac technicznych  

i pomocniczych; 

2) 39/2005 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów 

związanych z przebiegiem studiów; 

3) 49/2005 z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wydawania suplementów do dyplomu ukończenia 

studiów; 

4) 57/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora z dnia 29 

października 1999 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych; 

5) 25/2006 z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie przekazania do Archiwum Uczelni zamkniętych teczek 

spraw z dokumentacją archiwalną; 

6) 33a/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za sporządzanie i wydawanie wyciągów  

z indeksów absolwentom, którzy ukończyli studia przed rokiem akademickim 2004/2005 oraz 

studentom, którzy studia przerwali; 

7) 42a/2006 z dnia 1 października 2006 r. w sprawie zmiany przeznaczenia części budynku 

położonego przy ul. Nowowiejskiej 39 w Jeleniej Górze; 

8) 64/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu studentów  

do Wrocławia oraz do Jeleniej Góry; 

9) 49/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Stałego Dyżuru; 

10) 67/2007 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie utworzenia Biura Realizacji Inwestycji oraz 

powołania Komitetu Sterującego inwestycją „Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej  

i Ekonomicznej we Wrocławiu; 

11) 70/2007 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie egzaminów dyplomowych i magisterskich; 

12) 74/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Komitetu Sterującego; 

13) 4/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników 

administracji z tytułu podróży służbowej; 

14) 19/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia czynności 

administracyjnych związanych ze zmianą nazwy Uczelni; 

15) 29/2008 z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 62/2005 z dnia 30 września 

2005 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do ośrodków zamiejscowych z tytułu podróży 

służbowej; 

16) 30/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Komitetu Sterującego; 

17) 31/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przekazania do Archiwum Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu wszystkich zamkniętych teczek spraw; 

18) 36/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmian w Formacji Obrony Cywilnej Uniwersytetu 
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Ekonomicznego we Wrocławiu; 

19) 44/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Komitetu Sterującego; 

20) 47/2008 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Komitetu Sterującego; 

21) 8/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 67/2007 w sprawie 

utworzenia Biura Realizacji Inwestycji oraz powołania Komitetu Sterującego inwestycją 

„Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej we Wrocławiu”; 

22) 21/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przygotowania Projektu 

Zmiany Sposobu Zarządzania Domami Studenckimi; 

23) 40/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian osobowych w Formacji Obrony 

Cywilnej, Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze; 

24) 42/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zmian osobowych w Formacji Obrony Cywilnej 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

25) 19/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r, w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania 

miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

26) 44/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Centrum Informatycznego; 

27) 7/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Biura Realizacji 

Inwestycji oraz powołania Komitetu Sterującego inwestycją pn. „Centrum Kształcenia 

Ustawicznego; 

28) 18/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 7/2011; 

29) 34/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 4/2008 z dnia 15 

stycznia 2008 r.w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników administracji z tytułu 

podróży służbowej, 

30) 35/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Uczelni; 

31) 57/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji (W celu dokonania 

komisyjnego wycofania z eksploatacji zestawu komputerowego przeznaczonego  

do przetwarzania informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej); 

32) 35/2012 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Kierowania Uczelnią; 

33) 48/2012 z dnia 9 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na nagrania lektorskie 

tekstu do 15 kursów e-learningowych w języku polskim i angielskim o tematyce ekonomicznej; 

34) 68/2012 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany w obsadzie osobowej Stałego Dyżuru 

Uczelni; 

35) 70/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie przenoszenia studentów ze studiów 

niestacjonarnych na studia stacjonarne; 

36) 8/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie postępowania z dokumentacją powstającą  

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz napływającą; 

37) 35/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty za kształcenie studentów na drugim  

lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej; 

38) 68/2013 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji (dla dokonania przeglądu 

wytworzonych w Uczelni materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy 

spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy); 

39) 95/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji (W celu dokonania przeglądu 

oraz brakowania dokumentów wytworzonych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 

Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, zawierających 

treści związane z realizacją zadań obronnych, w szczególności zarządzenia, wytyczne, metodyki, 

materiały z konferencji i narad, tabele realizacji zadań operacyjnych, zadania operacyjne dla 
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szkół wyższych, jeśli nie przewiduje się ich do dalszego wykorzystania); 

40) 11/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacji 

Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

41) 21/2014 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany przeznaczenia Domu Asystenta "Pensjonat" 

przy ul. Sudeckiej 55 w Jeleniej Górze i budynku dydaktycznego przy ul. Nowowiejskiej 39  

w Jeleniej Górze; 

42) 25/2014 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 4/2014 w sprawie 

powołania Komisji do spraw aktualizacji Regulaminu mieszkańca domu studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

43) 44/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w składzie Pionu Ochrony Informacji 

Niejawnych; 

44) 62/2014 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 49/2014 z dnia  

30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, Wrocław 2009, wprowadzonej Zarządzeniem nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2009 r.; 

45) 9/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli grup pracowniczych  

i studentów do Uczelnianego Zespołu ds. USOS; 

46) 28/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie procedury dokumentowania przebiegu studiów  

z wykorzystaniem systemu USOS; 

47) 31/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  

do przeprowadzenia postępowania  w celu wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego w zakresie 

ubezpieczeń grupowych  dla Pracowników Uczelni; 

48) 4/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji ( w sprawie ochrony informacji 

niejawnych); 

49) 35/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. sprawie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez 

cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

50) 68/2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. 

opracowania zasad przyznawania dwóch dyplomów pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym 

we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Finansowym w Moskwie; 

51) 78/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opłat za miejsca w domach studenckich; 

52) 89/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zakresów obowiązków opiekunów  

i koordynatorów kierunków studiów oraz opiekunów specjalności; 

53) 11/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego 

Klubu Kapitału „Młode Talenty”; 

54) 28/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego Uczelni; 

55) 45/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Kanclerza ds. Doskonałości 

Operacyjnej; 

56) 59/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego 

przebudowanego budynku dydaktycznego Z (część wysoka); 

57) 6/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 11/2017 w sprawie 

powołania Komisji ds. Konkursu Dolnośląskiego Klubu Kapitału „Młode Talenty”; 

58) 11/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Kanclerza ds. wdrożenia 

narzędzi cyfrowego środowiska pracy; 

59) 15/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej 

kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Uczelni; 
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60) 44/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie Akademickich pokoi gościnnych Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu; 

61) 83/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego Uczelni.  

 

§ 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. 

 

 

 

Rektor  

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 


