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R-B-SOP.021.1.119.2022 

ZARZĄDZENIE NR 119/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 22 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie uchylenia aktów prawa wewnętrznego  

 

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

 

§ 1 

1. Uchyla się następujące Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

1) nr 40/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji 

Odwoławczej ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się; 

2) nr 52/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie w sprawie warunków studiowania osób 

niepełnosprawnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

3) nr 17/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie opłat za studia na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu wnoszonych przez obywateli polskich i cudzoziemców; 

4) nr 18/2018  z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone 

przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 

5) nr 19/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu wnoszenia przez cudzoziemców studiujących 

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu opłat za usługi edukacyjne oraz wysokości i trybu 

wnoszenia opłat za powtarzanie przedmiotu i dodatkowe godziny seminaryjne; 

6) nr 26/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 17/2018 z dnia 
27 lutego 2018 r. w sprawie opłat za studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
wnoszonych przez obywateli polskich i cudzoziemców; 

7) nr 33/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 19/2018 z dnia 27 
lutego 2018 roku w sprawie trybu wnoszenia przez cudzoziemców studiujących na 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu opłat za usługi edukacyjne oraz wysokości i trybu 
wnoszenia opłat za powtarzanie przedmiotu i dodatkowe godziny seminaryjne; 

8) nr 175/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych z wychowania 

fizycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w okresie zawieszenia zajęć w 

kontakcie bezpośrednim; 

9) nr 9/2021 z dnia 27 stycznia 2021  r. w sprawie powołania Komisji (sprzedaż budynku przy Zana); 

10) nr 52/2021 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do 

przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022; 

11) nr 59/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia 

się z poszczególnych przedmiotów w semestrze letnim, w tym egzaminów w letniej sesji 

egzaminacyjnej roku akademickiego 2020/2021; 

12)  nr 78/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na rok 2021;  
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13) nr 82/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej EMBA dla 

przeprowadzenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022; 

14) nr 136/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty środków 

przeznaczonych na wypłaty stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego oraz kwot 

przyznawanych stypendiów w roku akademickim 2021/2022; 

15) nr 171/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu 

rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, rozpoczynające się w 

semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

16) nr 10/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz zimowej sesji 

egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

17) nr 29/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 1 planu rzeczowo-

finansowego na 2021 rok; 

18) nr 39/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora 10/2022 z dnia 25 

stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz zimowej sesji egzaminacyjnej roku 

akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;  

19) nr 45/2022 z dnia 16 marca 2022 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób oraz terenu, obiektów i 

mienia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

20) nr 50/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia aukcji na sprzedaż elementów stalowych. 

2. Uchyla się następujące Komunikaty Rektora: 

1) nr 6/2020 z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć prowadzonych  na Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

2) nr 24/2020 z dnia 08 października 2020 r. w sprawie w sprawie warunków studiowania osób 

niepełnosprawnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

3. Uchyla się następujące Komunikaty Prorektora   ds. Studenckich i Kształcenia 

1) nr 01/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie  powołania zespołów do przygotowania 
raportów samooceny dla kierunków:  Analityka gospodarcza, Finanse i rachunkowość, Logistyka 
oraz Zarządzanie; 

2) nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu 

samooceny dla kierunku Ekonomia. 

4. Uchyla się następujące Pismo Okólne Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu 

 Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 1/2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie przeprowadzania 

          egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. 
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§ 2 

 

Ewentualne roszczenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wobec innych podmiotów, 

wynikające z treści uchylanych wewnętrznych aktów prawnych o których mowa w § 1, pozostają w mocy. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 


