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R-BP-SOP.014.1.33.2020 

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 10 marca 2020 r. 

w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, sportowym oraz 

konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób 

zakaźnych 

  

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz z uwagi na zagrożenie 

epidemiologiczne związane z ryzykiem zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu  

do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 374), zarządza się, co następuje:  

 

§ 1   

1. Odwołuje się wszelkie wydarzenia i imprezy organizowane na terenie Uczelni oraz przez organizatorów z 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poza jego siedzibą, w tym konferencje naukowe, sympozja, 

imprezy sportowe, kulturalne, zgromadzenia, które miały się odbyć w okresie rozpoczynającym się od dnia 10 

marca 2020 r. 

2. Przepis ust. 1 dotyczy także wydarzeń i imprez organizowanych przez Samorząd Studencki, Samorząd 

Doktorancki, organizacje działające na terenie Uczelni, jak też organizowanych przez podmioty zewnętrzne na 

terenie Uczelni na podstawie umów zawartych z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.  

3. Zobowiązuje się organizatorów wydarzeń i imprez do zapewnienia poinformowania osób, które miały być ich 

uczestnikami o fakcie odwołania, zaś osoby sprawujące merytoryczny nadzór nad umowami zawartymi z firmami 

zewnętrznymi - do poinformowania tych firm. 

4. Na wniosek osób lub podmiotów, które dokonały zapłaty z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu lub imprezie 

jednostki organizacyjne Uczelni mogą zaliczać dokonaną wpłatę na poczet wydarzeń/ imprez organizowanych w 

późniejszym terminie lub występować do Działu Finansowego o dokonanie zwrotu zapłaty. 

 

§ 2 

Wydane zgody na wydatek związane z wydarzeniami i imprezami, o których mowa w § 1, na podstawie których do 

dnia 9 marca 2020 r. nie dokonano udokumentowanego wydatku tracą swoją ważność, zaś poniesione od dnia 10 

marca 2020 r. wydatki nie podlegają zwrotowi. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania 

       Rektor 

 

 

 

      Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


