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R-B-SOP.014.1.110.2020 

ZARZĄDZENIE NR 110/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie utworzenia centrum kompetencyjnego pod nazwą „Centrum Projektowania 

Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB” i powołania dyrektora Centrum 

 

W związku z § 1 ust. 3 i § 3 zarządzenia nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania centrów kompetencyjnych i 

w związku z § 7 ust. 6 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

wprowadzonego zarządzeniem Nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 

23 lipca 2019 r., zm. zarządzeniem nr 164/2019 z dnia 19 grudnia 2019 na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 

695, 876 i 1086) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Z dniem 12 sierpnia 2020 r. tworzy się centrum kompetencyjne pod nazwą „Centrum Projektowania 

Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB”, zwane dalej „Centrum”. 

 

§ 2. 

1. Centrum, jako centrum kompetencyjne w rozumieniu § 1 ust. 1 powołanego wyżej zarządzenia Nr 

13/2020, jest jednostką organizacyjną Uczelni o charakterze interdyscyplinarnym, wykraczającą 

zadaniami poza zakres zadań jednej jednostki organizacyjnej Uczelni. 

2. Centrum realizuje zadania wskazane w § 7 ust. 11 Regulaminu Organizacyjnego w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu, tj.: 

1) wyodrębnione merytorycznie zadania usługowe, polegające na realizacji komercyjnych badań 

stosowanych i prac rozwojowych; 

2) zadania związane z upowszechnianiem wiedzy i społeczną odpowiedzialnością nauki 

- w zakresie i na zasadach funkcjonowania centrów kompetencyjnych unormowanych w wyżej 
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powołanym zarządzeniu Nr 13/2020 oraz zgodnie z treścią złożonego wniosku o utworzenie 

Centrum. 

 

§ 3. 

Powołuje się dr Sylwię Wronę do pełnienia funkcji dyrektora Centrum. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


