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R-B-SOP.021.1.25.2022 

ZARZĄDZENIE NR 25/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 11 lutego 2022 r. 

 

w sprawie cennika usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem 

 

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

co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się następujący cennik usług realizowanych przez Centrum Współpracy  

z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

 

Lp. Nazwa usługi Cena  

(kwota netto) 

1. Profil Firmy w ramach międzynarodowej platformy Jobteaser 600,00 zł/rok 

2. Publikacja ofert pracy/staży/praktyk w ramach międzynarodowej 

platformy Jobteaser 

nieodpłatnie 

3. Publikacja informacji w newsletterze kierowanym do studentów i 

studentek UEW (ok. 10 tys. adresów e-mailowych w domenie 

ue.wroc.pl). Usługa polega na jednorazowej informacji dotyczącej 

promocji programów edukacyjnych, rozwojowych i zawodowych 

ofertowanych dla studentów oraz konferencji, szkoleń itp. 

(publikacja nie może być ofertą handlową, promocją produktów 

komercyjnych) 

500,00 zł 

4. Targi Pracy (jednorazowy udział) 1900,00 zł 

 

2. Do podanych cen, doliczyć należy kwotę podatku VAT w wysokości wynikającej  

z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 2 

1. Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem, w oparciu o uzasadnienie przedstawione przez 

pracownika kierowanej przez niego jednostki, ma możliwość udzielenia do 100% rabatu  

na wszystkie wymienione w §1 pkt. 1 usługi, dla instytucji otoczenia społeczno-

gospodarczego, która współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.  

2. Rabat, o którym mowa w ust.1 może zostać przyznany gdy przedstawiciele danej instytucji 

otoczenia społeczno-gospodarczego, wykazują się zaangażowaniem we współpracę  
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z Uczelnią. Zaangażowanie rozumie się jako różnorodne (intensywne lub powtarzające się) 

działania realizowane z/dla społeczności uczelnianej, tj. pracowników, studentów  

i absolwentów.  

 

§ 3 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Traci moc zarządzenie nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług realizowanych przez 

Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2021. 

 

 

          Rektor 

 

 

                                                                                                                  


