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R-BP-SOP.014.1.149.2019 

 

ZARZĄDZENIE NR 149/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora  

 
§ 1 

Uchyla się następujące Zarządzenia Rektora: 

 
1) 25/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie zasad pozyskiwania i wydatkowania środków na działalność 

statutową prowadzoną w Wydziałach Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 

2) 8/2006 z dnia 06 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach pozyskiwania i wydatkowania 

środków na działalność statutową prowadzoną w Wydziałach Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 

we Wrocławiu; 

3) 9/2006 z dnia 06 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach pozyskiwania i wydatkowania 

środków na badania własne prowadzone w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 

4) 50/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przygotowania Uczelni na wypadek zagrożenia 

działaniami  o charakterze terrorystycznym; 

5) 4/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru wniosku o wszczęcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

6) 21/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

7) 20/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia Członków Rady Przedstawicieli Konsorcjum 

Naukowo – Badawczego Uniwersytetów Wrocławskich; 

8) 64/2015 z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu stanu oraz zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

9) 66/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w ewidencji archiwalnej 

10) 39/2017 z dnia 30 maja 2017 r.  w sprawie powołania Komisji ds. Brakowania Dokumentacji 

Niearchiwalnej; 

11) 45/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin rekrutacji do projektu 

„Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego” (w skrócie RISE) nr POWR.03.04.00-00-D023/17; 

12) 70/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatków                              

do wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w realizacji 

projektów w ramach programu Horyzont 2020 oraz programu Euratom, ze środków przyznawanych 

Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego                         

w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” 

13) 75/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej                            

dla Studentów; 

14) 91/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany na stanowisku Członka Rady Przedstawicieli 

Konsorcjum Naukowo – Badawczego Uniwersytetów Wrocławskich. 
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§ 2 

Ewentualne roszczenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wobec innych podmiotów, wynikające z treści 

uchylanych zarządzeń, o których mowa w par.1, pozostają w mocy. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie 

    Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 

 


