
 

 

KANCLERZ  

 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
www.ue.wroc.pl 
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ZARZĄDZENIE NR 12/2019 

Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie uchylenia zarządzeń i pism okólnych Kanclerza 

 

§ 1 

Uchyla się następujące Zarządzenia Kanclerza: 

 

1) 14/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

2) 15/2005 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

3) 16/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

4) 17/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

5) 1/2006 z dnia 03 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

6) 5/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

7) 10/2007 z dnia 07 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

8) 2/2009 z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na 

przebudowę na cele dydaktyczne budynku przy ul. Kochanowskiego 8 w Jeleniej Górze; 

9) 7/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia ustnego 

przetargu nieograniczonego; 

10)  11/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komicji do przeprowadzenia drugiego 

ustnego przetargu nieograniczonego; 

11)  1/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania 

postępowania w trybie z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie 

usług z zakresu medycyny pracy; 

12)  3/2011 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania w trybie z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie 

usług z zakresu medycyny pracy; 

13)  4/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  

w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 

artykułów promocyjnych; 

14)  1/2012 z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania ustnego 

przetargu nieograniczonego; 

15)  5/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji; 

16)  3/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

17)  6/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

18)  7/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

19)  8/2014 z dnia 08 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

20)  10/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji; 
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21)  2/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług za zakresu 

medycyny pracy; 

22)  5/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

23)  7/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji; 

24)  8/2015 z dnia 26 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

25)  11/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

26)  1/2016 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

27)  2/2016 z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

28)  3/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu medycyny 

pracy; 

29)  4/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej; 

30)  2/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie 

medycyny pracy; 

31)  5/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na druk i dostawę książek oraz materiałów 

reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

32)  6/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego  

i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – Przebudowa budynku „O” 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

 

§ 2 

Uchyla się następujące pisma okólne Kanclerza: 

 

1) 1/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie skróconego czasu pracy; 

2) 2/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie skróconego czasu pracy; 

3) 3/2006 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie pracy Radców Prawnych; 

4) 1/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany na stanowisku Dyrektora Administracyjnego 

Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze; 

5) 2/2009 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie zamknięcia terenu Uniwersytetu Ekonomicznego dla wjazdu 

samochodów prywatnych podczas Ekonomaliów 2009; 

6) 3/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie ubezpieczenia majątku Uczelni; 

7) 1/2010 z dnia 20 października 2010 r. informujące o zmianie siedziby Biura nauk i Współpracy  

z Gospodarką; 

8) 2/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie funkcjonowania Działu Zarządzania 

Nieruchomościami; 

9) 2/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ubezpieczenia majątku Uczelni; 

10)  3/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia księgi inwentarzowej oraz obowiązku 

potwierdzenia salda; 
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11)  1/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie ubezpieczenia majątku Uczelni; 

12)  1/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przygotowań do przebudowy budynku Z (część wysoka); 

13)  2/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ubezpieczenia majątku Uczelni; 

14)  1/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przebudowy budynku Z; 

15)  3/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w związku z przypadkami ataków wron na ludzi na terenie kampusu 

UE ; 

16)  4/2016 z dnia 19 maja 2016 r. informujące o wpłynięciu decyzji GDOŚ we Wrocławiu; 

17)  6/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie towarzystw ubezpieczających majątek Uczelni i NNW 

studentów; 

18)  1/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków 

studentów i pracowników; 

 

§ 3 

Ewentualne roszczenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wobec innych podmiotów, 

wynikające z treści uchylanych zarządzeń i pism okólnych, o których mowa w par.1 i par. 2, pozostają  

w mocy. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                              Kanclerz 

 

 

                                                                                                  mgr Magdalena Janowicz 


