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R-B-SOP.021.1.74.2021 

ZARZĄDZENIE NR 181/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmiany nr 2 do Regulaminu organizacyjnego  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

 

W związku z Uchwałą Nr R.0000.60.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  

10 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustalam,  

co następuje. 

 

§ 1 

W załączniku do zarządzenia nr 145/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  

8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik nr 4d Schemat organizacyjny Pionu Prorektora do spraw Finansów i Rozwoju otrzymuje 

brzmienie zawarte w załączniku do zarządzenia. 

2. W załączniku nr 5d Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk 

podległych bezpośrednio Prorektorowi do spraw Finansów i Rozwoju: 

1) w § 1 dodaje się punkt 9 o brzmieniu: 

9)    Menedżer Projektu Strony Internetowej. 

2) wprowadza się § 10 o brzmieniu: 

 

Menedżer Projektu Strony Internetowej 

§ 10 

Do zadań Menedżera Projektu Strony Internetowej należy: 

1) prowadzenie analiz przedwdrożeniowych budowy strony internetowej UEW; 

2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi UEW na rzecz powstania i utrzymania strony 

internetowej; 

3) obsługa kontaktów z zewnętrznymi dostawcami rozwiązań informatycznych; 

4) koordynowanie migracji danych;   

5) inicjowanie i realizowanie działań służących rozwijaniu projektu strony internetowej  

we współpracy z partnerami zewnętrznymi;  

6) obsługa sprawozdawczości budżetowej oraz wewnętrznych procesów związanych z realizacją 

projektu; 

7) formułowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania strony internetowej oraz zbieranie 

informacji zwrotnych od klientów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu; 

8) wspieranie zespołów zaangażowanych w realizację projektu;  

9) ciągłe monitorowanie realizacji projektu strony internetowej UEW.  
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4. W Załączniku nr 11 Obowiązujące nazwy jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni w języku 

angielskim wprowadza się pozycję 100 o brzmieniu:  

 

100 
Menedżer Projektu Strony 

Internetowej 
Website Project Manager 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. 

 

 

      Rektor  

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


