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R-B-SOP.014.1.65.2021 

ZARZĄDZENIE NR 65/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 21 maja 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmiany nr 7 do Regulaminu organizacyjnego  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

Na podstawie § 10 ust.2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Uchwałą z dnia  

10 czerwca 2019 r. Nr R.0000.60.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,zarządzamco następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do zarządzenia nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 września 

2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik nr 4g – Schemat organizacyjny Pionu Kwestora otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem  

do zarządzenia. 

2. W Załączniku nr 5a – Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych 

bezpośrednio Rektorowi w § 6 ust.3 dodaje się punkt 12 o brzmieniu:  

12) tworzenie dekretacji, list wypłat stypendiów z własnego funduszu stypendialnego naliczonych  

na podstawie decyzji Rektora oraz na ich podstawie przygotowywanie i realizacja przelewów z kont 

bankowych; 

3. W Załączniku nr 5b – Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych 

Prorektorowi do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą w § 2: 

1) w ust.1 dodaje się punkt 9 o brzmieniu: 

9) sprawdzanie pod względem formalnym wniosków pracowników o przyznanie stypendiów z własnego 

funduszu stypendialnego; 

2) w ust.5  dodaje się punkt 13 o brzmieniu: 

13) przyjmowanie dokumentacji i wniosków dotyczących przyznawania stypendiów z własnego 

funduszu stypendialnego dla pracowników, ich weryfikacja i przekazywanie do zaopiniowania przez 

właściwą komisję zgodnie z Regulaminem Własnego Funduszu Stypendialnego; 

4. W Załączniku nr 5c – Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych 

Prorektorowi do spraw Studenckich i Kształcenia w § 9: 

1) dotychczasowe punkty 5-14 otrzymują oznaczenie 6-15; 

2) dodaje się punkt 5 o brzmieniu: 

5) przyjmowanie dokumentacji i wniosków dotyczących przyznawania stypendiów z własnego 

funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów, sprawdzanie ich pod względem formalnym  

(w tym potwierdzanie w Dziekanacie/ Dziekanacie Filii średniej ocen studentów zgodnie  

z Regulaminem Własnego Funduszu Stypendialnego) i przekazywanie do zaopiniowania przez 

właściwą komisję oraz przekazywanie do Działu Finansowego na podstawie decyzji Rektora list 

naliczonych stypendiów w celu ich wypłaty zgodnie z Regulaminem Własnego Funduszu 

Stypendialnego; 
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5. W załączniku nr 5g - Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych 

Kwestorowi : 

1) w § 4 skreśla się ust.2 punkt 1 oraz ust.5, 

2) w § 6 dodaje się punkt 24 o brzmieniu: 

24) prowadzenie kartotek pracowniczych w zakresie ewidencji sprzedaży składników ruchomego 

majątku trwałego Uczelni, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   

21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami 

rzeczowego majątku ruchomego Skarbu Państwa.  

6. W załączniku nr 11 – Obowiązujące nazwy jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni w języku angielskim 

skreśla się punkt 144. 

§ 2 

1. Z dniem 30 września 2021 r. likwiduje się Sekcję Księgowości Filii. 

2. Zobowiązuję Kwestora do przekazania zadań realizowanych przez Sekcję Księgowości Filii do jednostek 

organizacyjnych Pionu Kwestora przed terminem, o którym mowa w ust.1. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., za wyjątkiem: 

1) § 1 ust.5 pkt.2, który wchodzi w życie z dniem podpisania, z datą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r., 

2) § 2, który wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                          Rektor 

 

 

                                                                                                                    Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


