
 

 
 

                                                              
            R-B-SOP.021.1.81.2022 

ZARZĄDZENIE NR 81/2022  

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 09 czerwca 2022 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 

   

 

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

   

§ 1  

1. Wprowadzam Zasady zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń 

sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe w Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wzór wniosku o zakup sprzętu komputerowego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  

3. Wzór wniosku o zakup oprogramowania komputerowego stanowi załącznik nr 3 do 

zarządzenia.  

  

§ 2  

1. Wprowadzam Politykę wymiany, modernizacji i rotacji  sprzętu komputerowego w 

Uniwersytecie Ekonomicznym  we Wrocławiu, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego 

zarządzenia.  

2. Wprowadzam Zasady stosowania limitów sprzętu komputerowego w Uniwersytecie 

Ekonomicznym  we Wrocławiu, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

  

§ 3  

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mają obowiązek zapoznania się z ustaleniami 

wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem i działania zgodnie z nimi.    

 

§ 4  

Tracą moc: 

1) Zarządzenie 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 w 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 

 



 

 
 

2) Zarządzenie nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 7 maja 

2021 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 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 

3) Zarządzenie nr 38/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 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 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 

4) Komunikat nr 2/2021 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 maja 

2021 r. w sprawie realizacji zakupów sprzętu komputerowego w 2021 r. na potrzeby 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do niezrealizowanych zakupów.   

 

                                                                                           § 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  
 

Rektor  
   
 

 prof. dr hab. Andrzej Kaleta  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


