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R-B-SOP.014.1.106.2021 

ZARZĄDZENIE NR 106/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 1 września 2021 r.  

  

w sprawie uchylenia wewnętrznych aktów prawnych 

 

§ 1 

1. Uchyla się następujące Zarządzenia Rektora: 

1) 6/2013 z dnia  18 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Jednolitym rzeczowym wykazie  

akt Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

2) 40/2014 z dnia  4 czerwca 2014 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za wykonywanie prac badawczych lub 

pełnienie funkcji kierownika projektu badawczego na  podstawie umów cywilnoprawnych przez osoby 

zatrudnione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jak też osoby niezatrudnione w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu; 

3) 17/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

4) 57/2017 z dnia  22 września 2017 r. w sprawie  wysokości opłaty semestralnej za studia dla uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

5) 20/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów 

doktoranckich uprawnionych do ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczek i kredytów studenckich; 

6) 76/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. opracowania kodeksu 

etycznego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

7) 76/2019 z dnia 28 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej; 

8) 7/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji 

na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczynające się od semestru 

letniego roku akademickiego 2019/2020; 

9) 56/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku 

akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

10) 67/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji  

na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

11) 75/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji 

cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

12) 84/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych dla przeprowadzenia 

rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021; 

13) 90/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Konkursu Młodzi 

Naukowcy; 

14) 105/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej EMBA dla przeprowadzenia 

rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021; 

15) 120a/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze 

zimowym roku akademickiego 2020/2021; 
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16) 137/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu I Konkursu Rektora na 

najlepsze prace dyplomowe obronione w Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

17) 160/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu przedłużonej 

rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 ; 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

18) 188/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 178/2020 w sprawie obiegu 

korespondencji wewnątrzuczelnianej; 

19) 191/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku 

akademickim 2020/2021; 

20) 218/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji  

na studia drugiego stopnia, na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, rozpoczynające się w semestrze 

letnim roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

21) 230/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Korekty nr I planu rzeczowo-finansowego  

na 2020 rok; 

22) 22/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Korekty nr II planu rzeczowo-finansowego  

na 2020 rok. 

2. Uchyla się następujące Pisma Okólne Rektora: 

1) 5/2015 z dnia  16 listopada 2015 r. w sprawie obowiązku przekazywania dokumentacji do Archiwum; 

2) 3/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeznaczania nie mniej niż 2% środków finansowych przyznanych 

na utrzymanie potencjału badawczego na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych 

i prac rozwojowych prowadzonych na Wydziałach, w Instytutach i Katedrach Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu. 

3. Uchyla się następujące Komunikaty Rektora: 

1) 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu i Regulaminu 

organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

2) 2/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie sytuacji epidemiologicznej – koronawirus; 

3) 23/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie utraty mocy wydanych zgód; 

4) 26/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie Komunikatu Nr 1/2020 Prorektora ds. Studenckich  

i Kształcenia w sprawie powołania zespołów do przygotowania raportów samooceny dla kierunków: 

Analityka gospodarcza, Finanse i rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie. 

 

§ 2 

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

uchylanych wewnętrznych aktów prawnych o których mowa w § 1, pozostają w mocy. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

           Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


