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ZARZĄDZENIE NR 43/2020  

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 15 marca 2020 r.  

  

w sprawie realizacji postanowień związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego 

  

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, art.3 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 

374) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U 2020 poz. 433), zarządza  się, co 

następuje:  

 

§ 1  

Zawiesza się do odwołania korzystanie z basenu oraz siłowni w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

  

§ 2  

Przedsiębiorcy wynajmujący od Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu lokale na prowadzenie 

działalności gastronomicznej lub cateringowej mogą prowadzić w tych lokalach wyłącznie działalność 

dozwoloną Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. 

  

§ 3  

1. Wypożyczalnie w Bibliotece Głównej i Bibliotece Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

do odwołania nie prowadzą działalności polegającej na wypożyczaniu i przyjmowaniu zwrotów 

zasobów. 

2. Za okres od 14 marca 2020 r. do dnia odwołania zakazu prowadzenia działalności przez biblioteki opłaty 

za nieterminowy zwrot książek nie będą naliczane. 

3. W zarządzeniu nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie 

ograniczenia dostępu do Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Filii w związku z ryzykiem 

rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych skreśla się § 1 ust.2.  
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§ 4  

Zawiesza się do odwołania działalność Archiwum oraz Archiwum Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu polegającą na przyjmowaniu oraz wydawaniu materiałów archiwalnych. 

 

§ 5  

1. Obsługa studentów, doktorantów oraz słuchaczy przez jednostki organizacyjne Uczelni odbywa się 

wyłącznie w sposób zdalny, z wykorzystaniem skrzynek mailowych w domenie ue.wroc.pl. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw związanych z przyjmowaniem wystawionych na Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu faktur i rachunków, których obieg reguluje Zarządzenie nr 143/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

3. Studenci i słuchacze nie mogą przebywać w budynkach na terenie kampusu Uczelni ani też  korzystać 

z infrastruktury lokali gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Uczelni z zastrzeżeniem ust.  

2 niniejszego paragrafu. 

  

§ 6  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.  

  

                                  

  

   Rektor  

  

  

                  prof. dr hab. Andrzej Kaleta  


