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R-B-SOP.014.1.55.2021 

ZARZĄDZENIE NR 55/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 7 maja 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 202/2020 w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania 

zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe  

oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu komputerowego  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

  

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

  

§ 1 

W zarządzeniu nr 202/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia zasad zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych 

oraz licencji na oprogramowanie komputerowe oraz polityki wymiany, modernizacji oraz rotacji sprzętu 

komputerowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 1 pkt. 10 załącznika nr 1 Zasady zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń 

sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przed 

kropką dodaje się słowa " stanowiące sprzęt, który jest zarządzany przez Centrum Informatyki i podłączony 

zarówno w sposób trwały jak i tymczasowy do Sieci komputerowej UEW w celu jej utrzymywania, sterowania, 

lub monitorowania”. 

2. W § 3 ust.10 załącznika nr 1 Zasady zamawiania i dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, urządzeń 

sieciowych oraz licencji na oprogramowanie komputerowe w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: 

„Warunek określony w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy sprzętu komputerowego trwale związanego  

z wyznaczonym do tego celu stanowiskiem, znajdującego się na dodatkowym dla danej jednostki polu spisowym, 

utworzonym na jej wniosek dla ujęcia wyposażenia: 

1) sal dydaktycznych, w tym pracowni (laboratoriów) komputerowych, 

2) wypożyczalni i czytelni w Bibliotece Głównej/ Bibliotece Filii, 

3) stanowisk do obsługi studentów, 

4) obsługi specyficznych procesów administracyjnych. 

3. W załączniku nr 3 Polityka wymiany, modernizacji i rotacji  sprzętu komputerowego w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu: 

1) na stronie 1 w akapicie 2 skreśla się skrót AMD, 

2) na stronie 2 w tabela „Typy wykorzystania komputerów” otrzymuje nazwę „Typy wykorzystania 

komputerów i tabletów”, 

3) na stronie 2 w tabeli „Typy wykorzystania komputerów i tabletów” w wierszach zatytułowanych „Nauka”, 

„Dydaktyka”, „Administracja”, Pracownie (laboratoria) komputerowe po słowach „komputery” dodaje się 

słowa „i tablety”, 

4) w tabeli na stronie 3 w kolumnie 1 wierszu 4 słowa „Liczba komputerów */**” zastępuje się słowami „Liczba 

komputerów stacjonarnych i przenośnych */**”, 
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5) w tabeli na stronie 3 dodaje się wiersz o brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2021 r.  

 

 

             Rektor 

 

 

                                                                                                       Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


