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R-B-SOP.014.1.68.2021 

ZARZĄDZENIE NR 68/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

w sprawie uchylenia Zarządzeń Rektora 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządza się, co następuje: 

 

 § 1 

Uchyla się następujące Zarządzenia Rektora: 

 

1) nr  11/2008  z dnia 04 lutego 2008 r. w  sprawie zmiany stawki narzutu ZUS na wynagrodzenia; 

2) nr 18/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o finansach 

publicznych; 

3) nr 63/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zakupów sprzętu komputerowego i zmian w Regulaminie 

udzielania zamówień publicznych; 

4) nr 18/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania oceny dorobku 

kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji 

naukowej; 

5) nr 49/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. realizacji zadań związanych 

z powstaniem Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB); 

6) nr 31/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji 

na studia w roku akademickim 2019/2020; 

7)    nr 32/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej; 

8) nr 36/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku Oddział we Wrocławiu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 

9)    nr 40/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Antymobbingowej; 

10) nr 48/2020  z  dnia  30  marca  2020 r. w  sprawie  obowiązku  weryfikacji  zatwierdzonych  planów  umów   

i wynagrodzeń na rok 2020 r.; 

11) nr 49/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika rozszerzonego katalogu usług 

realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2020; 

12) nr 65/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zaliczeń przedmiotów, egzaminów i egzaminów dyplomowych 

w okresie do 30 września 2020 roku; 

13) nr 87/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu wykorzystywania powierzchni 

obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na cele niezwiązane z dydaktyką; 

14) nr 94/2020 z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru instytucji finansowej; 

15) nr 115/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zasad przyjmowania faktur dotyczących Filii 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

16) nr 217/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/2020 w sprawie akceptacji 

wniosków o zgodę na wydatek; 

17) nr 7/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów w zimowej sesji 

egzaminacyjnej roku akademickiego 2020/2021. 
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§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


