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R-B-SOP.014.1.68.2020 

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2020 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 18 maja 2019 r. 

 

w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora  

 

§ 1 

Uchyla się następujące Zarządzenia Rektora: 

1) 73/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie obowiązku zakładania odrębnych kont bankowych 

oraz prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych; 

2) 78/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie korekty postanowień Zarządzenia nr 73/2005 Rektora 

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 

3) 60/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o organizację  

i przeprowadzenie studenckiej praktyki zawodowej; 

4) 14/2011 z dnia  7 marca 2011r. w sprawie Zasad pozyskiwania i wydatkowania środków na 

działalność statutową (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego),  prowadzoną 

na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

5) 69/2015 z dnia  8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty związanej  

z przeprowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego oraz wysokości 

wynagrodzenia za sporządzenie recenzji w tym postępowaniu; 

6) 9/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów 

pierwszego i drugiego stopnia uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczek  

i kredytów studenckich; 

7) 22/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyników ankiet studenckich oceniających zajęcia 

dydaktyczne; 

8) 43/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu podziału dotacji 

celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich, na Wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu; 

9) 50/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 78/2016 w sprawie opłat 

za miejsca w domach studenckich; 

10) 13/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu refundacji kosztów 

tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze; 

11) 14/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu refundacji kosztów 

korekt językowych publikacji w języku obcym; 

12) 27/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości narzutów kosztów pośrednich  

dla działalności badawczej oraz projektów i zmiany Zasad (Polityki) Rachunkowości; 

13) 55/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołów do spraw koordynacji realizacji 

zadań wynikających z wprowadzenia nowego Statutu i Regulaminu organizacyjnego  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

14) 133/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2019 Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie powołania zespołów do spraw 
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koordynacji realizacji zadań wynikających z wprowadzenia nowego Statutu i Regulaminu 

organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

 

§ 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. 

 

 

 

Rektor  

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 


