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R-B-SOP.021.1.20.2021 

ZARZĄDZENIE NR 127/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 30 września 2021 r.  

 

  

w sprawie uchylenia wewnętrznych aktów prawnych 

 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Uchyla się następujące Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: 

1) nr 22/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie oświadczenia składanego przez nauczyciela akademickiego  

dotyczącego dodatkowego zatrudnienia; 

2) nr 89/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenie o przebiegu 

studiów doktoranckich; 

3) nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zawierania umów o pracę w ramach studiów 

podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających oraz studiów MBA; 

4) nr 73/2018 z dnia 9 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 42/2017 w sprawie wymiaru  

i formy praktyk zawodowych doktorantów; 

5) nr 152/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz 

weryfikacji efektów uczenia się w semestrze zimowym 2020/2021; 

6) nr 157/2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

I Konkursu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na najlepsze prace dyplomowe obronione 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

7) nr 199/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 

31 grudnia 2020 r.; 

8) nr 229/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Prowizorium planu rzeczowo-finansowego 

na 2021 rok; 

9) nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wykorzystania urlopów niewykorzystanych w latach 

2018-2020; 

10) nr 5/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/2020 Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Menedżerów kierunków. 

 

2. Uchyla się Komunikat nr 27/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 października 

2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

§ 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. 
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§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

           Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


