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R-BP-SOP.014.1.163.2019 

 

ZARZĄDZENIE NR 163/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

                          w sprawie godzin otwarcia terenu i obiektów Uczelni 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Ustalam godziny otwarcia obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przebywania 

w nich osób od 6:00 do 21:00. 

2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą: 

1) służb porządkowych pracujących na Uczelni; 

2) następujących obiektów i osób w nich przebywających: 

a. domów studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

b. budynku InQUBE. 

 
§ 2 

1. Całodobowo pracują portiernie uczelniane: 
1) we   Wrocławiu:    

a. portiernia   główna   przy   ul.   Komandorskiej   118/120,  

b. portiernia   w Studium Wychowania Fizycznego oraz  

c. portiernia w budynku Z; 

2) w Jeleniej Górze:  

a. portiernia główna przy ul. Nowowiejskiej 3 oraz  

b. portiernia przy ul. Kochanowskiego 8. 
2. Pozostałe portiernie, niewymienione w ust. 1 czynne są w godzinach od 6:00 do 22:00. 

 
§ 3 

Na terenie wrocławskiego kampusu ochrona o godzinie 22:00 przejmuje obowiązki od portierów 

kończących pracę i zamyka budynki, a o godzinie 6:00 otwiera budynki i przekazuje te obowiązki 

portierom. 
§ 4 

1. Zobowiązuję wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, opiekunów kół 

naukowych, Samorząd Studencki oraz wszystkie organizacje działające na terenie Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu do takiego planowania zadań i pozostałych rodzajów działalności, 

aby ich realizacja odbywała się w godzinach określonych w § 1 ust.1. 

2. Korzystanie z obiektów Uczelni, niewymienionych w § 1 ust.2, po godzinie 21:00 możliwe jest 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Kanclerza, a w przypadku obiektów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Jeleniej Górze – Dyrektora Administracyjnego Filii. 
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   § 5  

Wprowadzam obowiązek przestrzegania ciszy nocnej na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we  

Wrocławiu w godzinach od 22:00 do 6:00 z wyłączeniem terenu pomiędzy budynkami: J, SWFiS oraz DS 

Przegubowiec tzw. “Zaprzegubie”, gdzie obowiązuje cisza nocna od 23:00 do 6:00.  

 
§ 6 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Zarządzenia sprawuje Kanclerz. 
 

§ 7 

Tracą moc: 

1) Zarządzenie nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 

2014 w sprawie ciszy nocnej oraz 

2) Zarządzenie  nr  80/2017  Rektora  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu  z  dnia  30 

listopada 2017 r. w sprawie godzin otwarcia terenu i obiektów Uczelni. 

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 

Zarządzenie wchodzi w życie            Rektor 

 

 

 prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


