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R-B-SOP.021.12.2.2021 

OBWIESZCZENIE 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 4 października 2021 r. 

 

w sprawie aktów prawa wewnętrznego  

obowiązujących według stanu na dzień 1 października 2021 r. 

  

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowa-

dzonego Zarządzeniem nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2021 

roku oraz §2 ust. 1 Zarządzenia nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 30 wrze-

śnia 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i publikowania aktów prawa wewnętrznego ogłaszam, co następuje:  

 

§ 1  

 

Lista obowiązujących według stanu na dzień 1 października 2021 r. aktów prawa wewnętrznego wydanych przez 

Rektora, prorektorów, Kanclerza, dziekanów i Kwestora stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia. 

 

§ 2  

 

1. Obowiązującymi w Uczelni aktami prawa wewnętrznego są także nieujęte w załączniku do obwieszczenia 

uchwały Rady Uczelni, Senatu oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej, które nie zostały uchylone, których ter-

min obowiązywania nie zapadł lub których cel wydania nie został w całości zrealizowany, z uwzględnieniem 

§ 131 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. Z przyczyn, o których mowa w § 131 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nie są 

obowiązującymi aktami prawa wewnętrznego uchwały Senatu wydane w zakresie kompetencji realizowa-

nych przez Senat przed dniem 1 października 2019 r., które utracił on jako organ kolegialny Uczelni zgodnie 

z obowiązującym Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu lub przepisami prawa powszech-

nie obowiązującego. 

 

§ 3 

 

Niniejsze obwieszczenie pozostaje bez wpływu na ewentualne roszczenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu wobec innych podmiotów, dla których podstawą są lub mogą być akty prawa wewnętrznego nieujęte w 
załączniku do obwieszczenia. 

 

§ 4 

 

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

                                            Rektor  

  

  

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta  


