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R-BP-SOP.014.1.122.2019 

ZARZĄDZENIE NR 122/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 6 listopada 2019 r. 

w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora  

 
§ 1 

Uchyla się następujące Zarządzenia Rektora: 

 
1) 5/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie w sprawie zasad  publikowania referatów zgłaszanych  

na konferencje organizowane przez katedry Akademii Ekonomicznej; 

2) 10/2005  w sprawie wprowadzenia nowych zasad rekompensaty za godziny nadliczbowe, dyżury, pracę  

w dniu rozkładowo wolnym od pracy oraz pracę w niedzielę lub święto; 

3) 11/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie usunięcia stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej kontroli 

nieprawidłowości; 

4) 21/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania nowego formularza Karty 

pracy; 

5) 26/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wniosków na dofinansowanie tematów badawczych i kół 

naukowych; 

6) 29/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające Zarządzenie nr 26/2003 z dnia 01 lipca 2003 r.  Rektora Akademii 

Ekonomicznej w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek 

wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilnoprawnych; 

7) 62/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do ośrodków zamiejscowych  

z tytułu podróży służbowej; 

8) 66/2005 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie krótszych okresów rozliczania faktycznych godzin zajęć 

dydaktycznych; 

9) 68/2005 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmian do Zarządzenia nr 22/2002 w sprawie zatrudniania 

nauczycieli akademickich; 

10) 72/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy oraz wzorów wniosków  

o przyznanie stypendium doktorskiego i stypendium habilitacyjnego; 

11) 83/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. wprowadzające Instrukcję wewnętrzną dotyczącą sporządzania, obiegu  

i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dowodów finansowo - księgowych dla projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

12) 1/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z nadaniem 

stopnia doktora lub doktora habilitowanego; 

13) 34/2006 z dnia 5 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu stacjonarnych studiów 

doktoranckich Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 

14) 35/2006 z dnia 5 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu niestacjonarnych studiów 

doktoranckich Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 

15) 46/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń dla promotorów i recenzentów 

rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora a także zwrotu 

kosztów za przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu 

profesora; 

16) 58/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Obsługi Projektów 

Europejskich; 

17) 1/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie oświadczenia pracownika korzystającego z odliczenia kosztów 

autorskich w związku z wykonywaniem recenzji i opinii w postępowaniu o awans naukowy: 
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18) 4/2007 z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 40/2006  w  sprawie zasad wypełniania 

przez nauczycieli akademickich niektórych obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych; 

19) 7/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów za przeprowadzanie przewodów 

doktorskich i habilitacyjnych oraz za czynności o nadanie tytułu profesora; 

20) 8/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy 

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 

21) 12/2007 z dnia 4 lutego 2007 r.  wprowadzające w życie Regulamin dla studentów wyjeżdżających na studia 

zagraniczne; 

22) 15/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie wysokości diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych, 

wysokości diet dla opiekuna oraz wysokości diet i kieszonkowego dla studentów zagranicznych 

przyjeżdżających na krótkie pobyty; 

23) 22/2007 z dnia 1 kwietnia 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników dydaktycznych zatrudnionych  

na stanowisku starszego wykładowcy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego; 

24) 24/2007 z dna 1 stycznia 2007 r. w sprawie dodatków dla społecznych inspektorów pracy; 

25) 29/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy AE; 

26) 46/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu pracy Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 

27) 47/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. obowiązków nauczycieli akademickich; 

28) 59/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie aktualizacji Zasad (Polityki) Rachunkowości; 

29) 60/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

30) 69/2007 z dnia 18 października 2007 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 46/2007 w sprawie powołania 

Komisji ds. nowelizacji Regulaminu pracy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 

31) 71/2007 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania Medalu 

60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 

32) 7/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych; 

33) 10/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zasad obiegu dokumentacji dotyczącej wypłat świadczeń 

stypendialnych; 

34) 13/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 32/2005 w sprawie powołania 

Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń; 

35) 15/2008 z dnia 7 marca 2008 r. zmieniające Zarządzenie nr 77/2007 w sprawie stawek wynagrodzenia  

za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych 

przez osoby niezatrudnione w Uczelni; 

36) 23/2008 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich; 

37) 26/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 37/2006 z dnia 17 października 2006 r. 

w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich; 

38) 33/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wzorów umów dotyczących współpracy z jednostkami 

pozauczelnianymi; 

39) 40/2008 z 22 lipca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat studentów odbywających studia za granicą w ramach 

programu Erasmus; 

40) 51/2008 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych; 

41) 61/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej ds. stypendiów socjalnych, 

sportowych i za wyniki w nauce; 

42) 74/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Koordynacyjnej LLP Erasmus; 

43) 75/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przyznawania stypendiów 

za staż Kuźnia Kadr; 

44) 3/2009 z dnia 1 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości stawek stypendiów doktorskich i habilitacyjnych; 

45) 6/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie aktualizacji Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów 

Księgowych; 
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46) 7/2009 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Życie Regulaminu przyznawania stypendiów  

dla pracowników przygotowujących prace habilitacyjne z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu; 

47) 12/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów  

z własnego funduszu stypendialnego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu przygotowujących prace habilitacyjne; 

48) 26/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych z własnego funduszu 

stypendialnego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

przygotowujących prace habilitacyjne; 

49) 47/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zatrudniania  

i wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatrudnionych przy realizacji 

projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w ramach osobowego funduszu płac 

oraz Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

50) 51/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin przyznawania stypendiów 

za staż finansowanych ze środków działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla studentów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach projektu „Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie 

potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty 

edukacyjnej i lepsze przygotowanie studentów i absolwentów Nr projektu POKL.04.01.01-00-229/09; 

51) 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów 

doktoranckich doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

52) 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego przyznawanych nauczycielom akademickim; 

53) 9/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wysokości stawek dodatków projektowych do wynagrodzeń; 

54) 23/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

55) 24/2010 z dnia 26 maja 20210 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 60/2007 w sprawie wysokości opłaty 

semestralnej za studia dla uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

56) 32a/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 9/2010 z dnia 9 lutego 2010 

r. w sprawie wysokości stawek dodatków projektowych do wynagrodzeń; 

57) 34a/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości stawek dodatków projektowych do wynagrodzeń; 

58) 39/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich 

doktorantom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

59) 45/2010 z dnia 6 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia w  życie Regulaminu przyznawania stypendiów 

habilitacyjnych, doktorskich nauczycielom akademickim ze środków własnych Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu; 

60) 45a/2010 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o dzieło w projektach 

realizowanych z funduszy Unii Europejskiej; 

61) 59/2010 z dnia 30 grudnia 20110 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu płatnych staży 

realizowanych w ramach Projektu Kuźnia Kadr 3; 

62) 17/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 24/2007 w sprawie dodatków  

dla społecznych inspektorów pracy; 

63) 56/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie Kodeksu Etycznego Doktoranta 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

64) 6/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 12 do „Regulaminu premiowania 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi” z dnia 24 czerwca 1996 r. w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu; 

65) 7a/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin płatnych staży 

realizowanych w ramach projektu „Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego 
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Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze 

przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy”; 

66) 13/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 0000-70/11 Senatu Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2011 r. dotyczącej zatwierdzenia „Regulaminu zarządzania 

prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” w części 

dotyczącej przechowywania w aktach osobowych załącznika Nr 1 i 2 Regulaminu; 

67) 14/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek dodatków projektowych do wynagrodzeń  

(do wynagrodzeń, wypłacanych z budżetu projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 4.1.1 Projekt nr POKL.04.01.01-00-229/09 

"Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i lepsze przygotowanie studentów i absolwentów”); 

68) 14a/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek dodatków projektowych do wynagrodzeń 

(wypłacanych z budżetu projektu Kuźnia Kadr 2, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i szkolenie kadry dydaktycznej; 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Nr projektu: POKL.04.01.01-00-057/09); 

69) 16/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia stanowiska Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji; 

70) 24/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów za przeprowadzanie przewodów 

doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora; 

71) 25/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 34/2007 z dnia 21 maja 2007 r. 

w sprawie zasad zwrotu kosztów za przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz  

za czynności o nadanie tytułu naukowego profesora; 

72) 39/2012 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie opracowywania programów studiów podyplomowych w oparciu 

o efekty kształcenia; 

73) 49/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu; 

74) 51/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów 

doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

75) 71/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli 

akademickich i jej częstotliwości; 

76) 90/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia nowego rozkładu czasu pracy  

dla niektórych komórek organizacyjnych; 

77) 109/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli 

akademickich i jej częstotliwości; 

78) 7/2013 z dnia z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny bibliotekarzy 

dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej i jej 

częstotliwości; 

79) 10/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej; 

80) 14/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za studia doktoranckie 

oraz przygotowujących pracę doktorską poza studiami doktoranckimi; 

81) 16/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu niestacjonarnych studiów 

doktoranckich w języku angielskim oraz Umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców  

za niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim; 

82) 21/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

83) 62/2013 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 12 do regulaminu premiowania; 
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84) 22/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia cennika prac technicznych, administracyjnych  

i obsługi obowiązującego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

85) 28/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

86) 43/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej (czesne) za studia dla studentów 

Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA oraz studentów studiów niestacjonarnych II stopnia 

prowadzonych wspólnie na kierunku Zarządzanie w specjalności zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej 

i społecznej; 

87) 46/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów studenckich  

w ramach wymiany edukacyjnej; 

88) 83/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu za pełnienie funkcji promotora i sporządzenie opinii w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz za opracowanie recenzji w przewodzie doktorskim, przewodzie habilitacyjnym, 

postępowaniu habilitacyjnym, postępowaniu o nadanie tytułu profesora; 

89) 3/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. ustalające zasady wynagradzania opiekuna naukowego sprawującego 

opiekę merytoryczną nad cudzoziemcem przygotowującym rozprawę doktorską poza studiami 

doktoranckimi; 

90) 4/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie godzin otwarcia Biblioteki; 

91) 7/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania opiekuna naukowego 

cudzoziemca przygotowującego rozprawę doktorską poza studiami doktoranckimi; 

92) 16/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

93) 24/2015 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie godzin otwarcia Biblioteki Wydziału Ekonomii, Zarządzania  

i Turystyki; 

94) 35/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 51/2012 z dnia 12 lipca 2012 

r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji 

podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego; 

95) 3/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 47/2009 z dnia z dnia  

29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania 

pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatrudnionych przy realizacji projektów 

finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w ramach osobowego funduszu płac 

oraz Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

96) 40a/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych; 

97) 64/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do rozliczania  

w projektach „Staże na start”; 

98) 96/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Komisji ds. stypendium – darowizny Fundacji Banku 

Zachodniego WBK  S.A. im. Stefana Bryły; 

99) 23/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Badań Naukowych; 

100) 36/2017 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 7/2013 w sprawie wprowadzenia zasad 

okresowej oceny bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji  

i informacji naukowej i jej częstotliwości; 

101) 54/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

102) 66/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich; 

103) 73/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zasad przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

104) 81/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej; 

105) 46/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej; 
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106) 64/2018 z dnia 1 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczeń dotyczących 

wynagrodzenia z tytułu przeniesienia na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu autorskich praw 

majątkowych do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy; 

107) 66/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie Komisji Antymobbingowej; 

108) 85/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 66/2017 w sprawie zatrudniania 

nauczycieli akademickich; 

109) 47/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Najlepszego Dyplomu Roku. 

 

§ 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. 

Zarządzenie wchodzi w życie 

     Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 

 


