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R-B-SOP.014.1.82.2020 

 

ZARZĄDZENIE NR 82/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 34/2020 z 10 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania 

wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

oraz przyjazdów zaproszonych obywateli innych krajów  

na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

    

§ 1 

W Zarządzeniu Rektora nr 34/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania wyjazdów 

pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przyjazdów 

zaproszonych obywateli innych krajów na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wprowadza się 

następującą zmianę: 

§ 3 otrzymuje brzmienie: 

Wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich przez osoby niezameldowane. 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 4 

Tekst jednolity jest załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

 

    Rektor 

 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        Rektor 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

 

 

Tekst jednolity na podstawie: 

Zarządzenia Rektora nr 34/2020 z dnia 10 marca 2020 roku 

Zarządzenia Rektora nr 54/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku 

Zarządzenia Rektora nr 82/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w związku z sytuacją 

epidemiologiczną w Polsce oraz w świecie, związaną z rozszerzaniem się obszarów występowania 

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. Ze skutkiem natychmiastowym wstrzymane zostają do odwołania: 

1) wyjazdy służbowe zagraniczne wszystkich pracowników Uczelni,  

2) wyjazdy służbowe na terenie kraju wszystkich pracowników Uczelni z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 4, 

3) wyjazdy studentów i doktorantów wynikające lub związane z tokiem studiów lub odbywaniem 

kształcenia, a także realizacją projektów niezależnie od źródła finansowania. 

2. Ze skutkiem natychmiastowym wstrzymane zostają do odwołania przyjazdy osób zaproszonych do 

UEW będących obywatelami innych krajów, w tym studentów, niezależnie od celu przyjazdu oraz 

jednostki organizacyjnej UEW lub samorządu lub organizacji działającej na terenie UEW. 

3. Do odwołania  zawieszeniu ulegają kompetencje Decydentów do wyrażania zgody pracownikom UEW 

na wyjazd służbowy na terenie kraju, określone w § 4 Instrukcji w sprawie podróży służbowych 

pracowników na terenie kraju oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za wyjątkiem: 

1) podróży służbowych pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych mających miejsce 

wykonywania pracy inne od miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni w celu 

przeprowadzenia zajęć w Uczelni na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia, 

studiach EMBA, Szkole Doktorskiej i studiach podyplomowych, 

2) pracowników Uczelni mających miejsce  wykonywania pracy w Jeleniej Górze w celu uczestnictwa 

w posiedzeniach kolegialnych organów Uczelni oraz innych rad, komisji i zespołów wskazanych 

lub utworzonych zgodnie z § 5 Statutu. 

4. W sytuacjach szczególnych wymagających reprezentacji Uczelni na spotkaniach poza siedzibą UEW 

zgodę na wyjazd służbowy na terenie kraju wydają: 

1) prorektorzy - Rektorowi, 

2) Rektor - osobom pełniącym funkcje kierownicze. 

5. Zaleca się ograniczenie liczby posiedzeń rad, komisji i zespołów wskazanych lub utworzonych zgodnie 

z § 5 Statutu do rozpatrywania wyłącznie koniecznych i terminowych spraw.  

6. Osoby pełniące funkcje kierownicze, kierownicy jednostek organizacyjnych, przewodniczący 

samorządów lub organizacji działających na terenie Uczelni, na zaproszenie których miały odwiedzić 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu osoby będące obywatelami innych krajów są zobowiązani do 
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niezwłocznego poinformowania tych osób o braku możliwości przyjazdu na Uczelnię do odwołania,  

w związku z sytuacją epidemiologiczną. 

7. Dopuszcza się, na podstawie decyzji Rektora, dokonywanie przedpłat opłat za uczestnictwo  

w konferencjach naukowych na terenie kraju, których odbycie planowane jest nie wcześniej niż na 

wrzesień 2020 r., pod warunkiem że udział w konferencji jest związany z publikacją artykułu lub 

rozdziału w monografii pracownika naukowego UEW, za udział którego opłata jest dokonywana. 

 

§ 2 

1. Anulowaniu ulegają wszystkie wydane wcześniej zgody na wyjazd służbowy na terenie kraju oraz za 

granicę, które miały rozpocząć się po 10 marca 2020 r., za wyjątkiem podróży służbowych na terenie 

kraju, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1-2 oraz ust. 4. 

2. Nie podlegają rozliczeniu przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: 

1) koszty odbytych podróży służbowych, które rozpoczęły się po 10 marca 2020 r., za wyjątkiem 

podróży służbowych na terenie kraju, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1-2 oraz ust. 4. 

2) zwroty kosztów podróży osób nie będących pracownikami UEW, w przypadku podróży osób 

określonych w § 6 ust. 1 Instrukcji w sprawie podróży służbowych pracowników na terenie kraju 

oraz zwrotu kosztów podróży osobom niebędących pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, z wyjątkiem podróży członków Rady Uczelni. 

3. Pracownicy UEW, którzy ponieśli koszty związane z odwołanym wyjazdem służbowym zobowiązani 

są do podjęcia niezwłocznie działań w celu odzyskania w maksymalnym stopniu wydatkowanych 

środków od organizatora, przewoźnika lub innego usługodawcy. 

4. Jeżeli otrzymanie zwrotu dokonanego wydatku nie było możliwe na skutek odmowy podmiotu, na rzecz 
którego płatność została dokonana lub warunków na jakich usługa została zakupiona, delegowany składa 
pisemne oświadczenie wskazując podjęte przez niego działania w celu odzyskania wydatkowanych 
środków. Do oświadczenia dołącza dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. wyciąg z 
rachunku bankowego, potwierdzenie zapłaty kartą) i korespondencję, z której wynika brak możliwości 
zwrotu dokonanego wydatku. Decyzję o zwrocie wydatków związanych z odwołanym wyjazdem 
służbowym podejmują Delegujący i Kwestor. 

 

§ 3 

Wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich przez osoby niezameldowane. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


