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ZARZĄDZENIE NR 94/2019 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 1 października 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania statusu emerytowanego profesora  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Na podstawie § 68 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 

roku zarządza się, co następuje:  

  

§ 1  

1. W trosce o zachowanie więzi z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz podtrzymanie 

kontaktów międzypokoleniowych sprzyjających wymianie doświadczeń zawodowych i naukowych, 

byłym pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatrudnionym przez co najmniej  

5 lat na stanowisku profesora (profesora zwyczajnego) lub profesora Uczelni (profesora 

nadzwyczajnego), którzy przeszli na emeryturę i nie są już pracownikami Uczelni, może być nadany 

status emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

2. Status emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nadaje Rektor 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za zgodą lub na wniosek zainteresowanego w dniu 

dorocznego Święta Uczelni. Wniosek o nadanie statusu profesora emerytowanego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Dla oznaczenia emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu po nazwisku 

poprzedzonym właściwym tytułem oraz stopniami naukowymi umieszcza się informację według 

wzoru: prof. dr hab. Jan Kowalski, prof. em. UE. 

 

§ 2 

1. Emerytowanemu profesorowi przysługują następujące uprawnienia:  

1) możliwość korzystania z zasobów i systemów bibliotecznych Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu,  

2) afiliowanie publikacji naukowych, 

3) dostęp do infrastruktury IT Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
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4) konto poczty e-mail w domenie ue.wroc.pl, 

5) uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych itp. organizowanych przez Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, 

6) możliwość wjazdu na teren kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu samochodem.  

2. Na zaproszenie kierownika jednostki organizacyjnej emerytowany profesor Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu może uczestniczyć  w prowadzonych badaniach naukowych oraz  

w posiedzeniach naukowych.  

3. Rektor może nadać emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

dodatkowe uprawnienia, które nie naruszają przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

wewnętrznych przepisów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

§ 3 

1. Rektor może powierzyć emerytowanemu profesorowi określone zadania lub czynności. 

2. Zadania i czynności, o których mowa w ust. 1 dotyczyć mogą w szczególności: 

1) prawa do czynnego udziału w konferencjach naukowych, 

2) uczestniczenia w prowadzonych badaniach naukowych, 

3) udziału w kształceniu studentów i doktorantów. 

3. Rektor zapewnia emerytowanemu profesorowi miejsce i  niezbędną obsługę administracyjną  

w związku z powierzeniem zadań lub czynności, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.   

 

 

 

                              Rektor  

 

 

                                   prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


