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ZARZĄDZENIE NR  49/2020 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 01 kwietnia 2020 r. 

 
w sprawie wprowadzenia cennika rozszerzonego katalogu usług realizowanych  

przez Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2020  

 

§ 1 

1. Katalog usług realizowanych przez Centrum Współpracy z Biznesem został rozszerzony o dwa 

produkty: Wirtualne Targi Pracy oraz Katalog Pracodawców w wersji on-line. 

2. Cennik, zawierający nową ofertę, obowiązuje od 01 kwietnia 2020 roku, zgodnie z wykazem: 

 

Lp. Nazwa usługi Cena (kwota 

netto) 

1.  Profil Firmy w ramach międzynarodowej platformy Jobteaser 600,00 zł/rok 

2.  
Publikacja ofert pracy/staży/praktyk w ramach międzynarodowej platformy 

Jobteaser  
nieodpłatnie  

3.  Employer Branding Day (2m2) 600,00 zł 

4.  Targi Pracy (jednorazowy udział) 1700,00 zł 

5.  Wirtualne Targi Pracy (jednorazowy udział) 500,00 zł 

6.  Katalog Pracodawców (wizytówka) 200,00 zł 

7.  Katalog Pracodawców wersja on-line (wizytówka) 100,00 zł 

8.  Katalog Pracodawców (materiał promocyjny - 1 strona A4) 300,00 zł 

9.  Katalog Pracodawców wersja on-line (materiał promocyjny – 1 strona A4) 150,00 zł 

10.  Artykuł sponsorowany lub reklama (1 strona A4)  

dodatkowa usługa w ramach Katalogu Pracodawców  

300,00 zł  

11.  Artykuł sponsorowany lub reklama (1 strona A4) w Katalogu Pracodawców 

on-line dodatkowa usługa w ramach Katalogu Pracodawców  

150,00 zł 

 

3. Do podanych w ust. 2 cen usług, doliczyć należy kwotę podatku VAT w wysokości wynikającej                      

z obowiązujących przepisów prawa.   

 

§ 2 
1. Ustala się następujące pakiety zniżek dla Firm: 

1) 5% zniżki  - w przypadku, gdy Firma zadeklaruje zakup dwóch usług; 

2) 10%  zniżki - w przypadku, gdy Firma zadeklaruje zakup trzech usług; 

3) 15% zniżki - w przypadku, gdy Firma zadeklaruje zakup czterech usług; 

4) dodatkowe 5% zniżki w kolejnym roku - w przypadku, gdy Firma zdecyduje się                             

na kontynuację umowy na taki sam pakiet usług jak w 2020 roku. 

2. Maksymalna wartość zniżek dla Firm wynosi 25%. 

3. Wymienione powyżej zniżki obowiązują tylko przy jednorazowym zakupie usług przez Firmę. 

Nie udziela się Firmie dodatkowych zniżek w trakcie trwania umowy na zakup kolejnych usług. 



 

 

Rektor 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

§ 3 

Ceny usług niestandardowych, nieujętych w § 1 ust. 2, których realizacja nie wynika bezpośrednio                 

z zakresu działań innych jednostek, są uzgadniane w trybie indywidualnych negocjacji z osobą 

odpowiedzialną merytorycznie za dany obszar. 

 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 6/2020 Rektora 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia cennika usług realizowanych 

przez Centrum Współpracy z Biznesem w roku 2020. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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                                                                                                                prof. dr  hab. Andrzej Kaleta 

 

 


