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 ZARZĄDZENIE NR 65/2019  

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 10 września 2019 r. 

  

w sprawie sprostowania zapisów w Regulaminie organizacyjnym   

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

  

 W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

wprowadzonym Zarządzeniem NR 54/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu wprowadza się następujące sprostowania zapisów:  

1) w § 16 ust. 3 pkt 7): 

 zamiast „analizowanie potrzeb jednostki w zakresie zatrudnienia, racjonalnego 

planowania oraz sporządzanie wyczerpujących opisów stanowisk pracy według 

obowiązującego wzoru” 

 powinno być „analizowanie potrzeb jednostki w zakresie zatrudnienia  

i racjonalnego planowania oraz sporządzanie wyczerpujących opisów stanowisk 

pracy według obowiązującego wzoru” 

2) w § 23 ust. 2 pkt 3): 

 zamiast „w przypadku umów zasadę, o której mowa w lit. b należy stosować  

do wszystkich egzemplarzy umowy”  

 powinno być „w przypadku umów zasadę, o której mowa w pkt 2 należy stosować 

do wszystkich egzemplarzy umowy” 

3) w Załączniku nr 5a: 

a. w § 3 ust. 2 pkt 2): 

 zamiast „informowanie zainteresowane jednostki organizacyjne i Kierownictwo  

o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie ich działania a także 

informowanie o nieprawidłowościach w ich działalności w zakresie przestrzegania 

prawa i o konsekwencjach z tego wynikających”  

 powinno być „informowanie zainteresowane jednostki organizacyjne  

i Kierownictwo Uczelni o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie 

ich działania a także informowanie o nieprawidłowościach w ich działalności  

w zakresie przestrzegania prawa i o konsekwencjach z tego wynikających” 

b. w § 8 pkt 1): 

 zamiast „udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, określanie 

zakresu upoważnień do przetwarzania danych osobowych, uchylanie upoważnień 

do przetwarzania danych osobowych, udzielanie upoważnień do pomieszczeń 

serwera”  

  

Rektor 

     



 powinno być „udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, 

określanie zakresu upoważnień do przetwarzania danych osobowych, uchylanie 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych, udzielanie upoważnień  

do wstępu do pomieszczeń serwera” 

4) w Załączniku nr 5c: 

a. w § 2 ust. 1 pkt 9):  

 zamiast „prowadzenie prac związanych z realizacją programów stypendialnych 

dedykowanych cudzoziemcom, w szczególności: programów stypendialnych 

NAWA, programu im. Banacha, programu im. Kalinowskiego”  

 powinno być „prowadzenie prac związanych z realizacją programów 

stypendialnych dedykowanych cudzoziemcom, w szczególności: programów 

stypendialnych NAWA, Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha, Programu 

Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego” 

b. w § 8 pkt 9): 

 zamiast „współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w sprawach 

związanych z wypłatą stypendiów dla studentów cudzoziemców z programów m.in. 

dla Polonii i im. S. Banacha” 

 powinno być „współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej  

w sprawach związanych z wypłatą stypendiów dla studentów cudzoziemców  

m.in. z Programu stypendialnego dla Polonii i Programu Stypendialnego im. Stefana 

Banacha” 

5) w Załączniku nr 5f w § 3ust. 2: 

 zamiast „Do podstawowych zadań Kanclerza ds. Administracyjnych należy” 

 powinno być „Do podstawowych zadań Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych 

należy” 

6) w Załączniku nr 6 w § 4 ust. 2 pkt ): 

 zamiast „współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w sprawach 

związanych z wypłatą stypendiów dla studentów cudzoziemców z programów 

m.in. dla Polonii i im. S. Banacha” 

 powinno być „współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej  

w sprawach związanych z wypłatą stypendiów dla studentów cudzoziemców m.in. 

z Programu stypendialnego dla Polonii, Programu Stypendialnego im. Stefana 

Banacha” 

7) w Załączniku nr 7: 

a. w tytule załącznika: 

 zamiast „Wykaz zadań pełnomocników do spraw, powołanych przez Rektora,  

z podaniem osób pełniących nadzór nad ich działalnością” 

 powinno być „Wykaz zadań pełnomocników, powołanych przez Rektora,  

z podaniem osób pełniących nadzór nad ich działalnością” 

b. w § 2 ust. 11:  

 zamiast „Do zadań Pełnomocnika ds. Studenckich Kół Naukowych należy:” 

 powinno być „Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych 

należy:” 

c. w § 3 ust. 1 pkt 3): 



 zamiast „Pełnomocnika Rektora ds. rozwijania kontaktów z Łuckim Narodowym 

Technicznym Uniwersytetem”  

 powinno być „Pełnomocnika Rektora ds. rozwijania kontaktów z Łuckim 

Narodowym Uniwersytetem Technicznym” 

8) w Załączniku nr 11  

a. w tabeli w liczbie porządkowej 49: 

 zamiast „Publishing House of Wrocław University of Economics & Business” 

 powinno być „Publishing House of Wroclaw University of Economics & Business” 

b. w tabeli w liczbie porządkowej 67: 

 zamiast „Third Age University Branch in Bolesławiec” 

 powinno być „Third Age University Branch in Boleslawiec” 

c. w tabeli w liczbie porządkowej 74: 

 zamiast „Rector's Representative for the Third Age University at the Wrocław 

University of Economics and Business Branch in Bolesławiec” 

 powinno być „Rector's Representative for the Third Age University at the Wrocław 

University of Economics and Business Branch in Boleslawiec” 

d. w tabeli w liczbie porządkowej 99: 

 zamiast „Pełnomocnik Rektora ds. rozwijania kontaktów z Łuckim Narodowym 

Technicznym Uniwersytetem” 

 powinno być „Pełnomocnik Rektora ds. rozwijania kontaktów z Łuckim 

Narodowym Uniwersytetem Technicznym” 

e. w tabeli w liczbie porządkowej 112: 

 zamiast „"Ślężak" Dormitory” 

 powinno być „"Slęzak" Dormitory” 

 

 

  

      Rektor   

  
  

    prof. dr hab. Andrzej Kaleta  
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