
 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu   ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław    www.ue.wroc.pl 
tel:. +48 71 36 80 100, fax: +48 71 36 72 778 
e-mail: kontakt@ue.wroc.pl 

R-B-SOP.021.1.38.2022 
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu             

z dnia 01 marca 2022 r. 

  

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 202/2020 w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania 
zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe 

oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego w Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu 

  

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

  

§ 1 

W załączniku nr 1 Zasady zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń 

sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu  

do Zarządzenia nr 202/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 

r. w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń 

sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji 

sprzętu komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. § 3 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) kierownika katedry lub Dziekana wydziału – w zakresie wyposażenia zatrudnionych w 

katedrach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na cele związane z 

prowadzeniem badań; 

2. § 3 ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) dyrektor/pracownik Centrum Obsługi Badań Naukowych – w przypadku wniosku 

kierownika katedry/Dziekana wydziału, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, który miałby zostać 

sfinansowany z przyznanego wydziałowi budżetu zadaniowego na cele inwestycyjne; 

3. § 3 ust. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Dziekana wydziału - w przypadku wniosku kierownika katedry/Dziekana wydziału, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, który miałby zostać sfinansowany z przyznanego wydziałowi budżetu 

zadaniowego na cele inwestycyjne lub z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich 

wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni, na podstawie decyzji Rektora o ich 

przeznaczeniu na konkretne zadania realizowane wyłącznie w ramach wydziału. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

         

          Rektor  

  

 

                                                                                                                         prof. dr hab. Andrzej Kaleta  


