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R-B-SOP.021.1.35.2022 

ZARZĄDZENIE NR 35/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

w sprawie uchylenia aktów prawa wewnętrznego  

 

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

 

 § 1 

Uchyla się następujące : 

1) Zarządzenie Rektora nr 2/2020 z dnia 09.01.2020 w sprawie złożenia oświadczenia 

upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu do wykazania osiągnięć naukowych 

pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020;  

2) Zarządzenie Rektora nr 89/2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 

83/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia limitów etatyzacji w Uczelni i wprowadzenia 

ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę;  

3) Zarządzenie Rektora nr 161/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie stawek wynagrodzenia za pracę w 

godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu oraz stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na 

podstawie umów cywilnoprawnych w roku akademickim 2020/2021 (z wyłączeniem EMBA);  

4) Zarządzenie Rektora nr 201/2020 z dnia 19.11.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2020 w 

sprawie ustalenia limitów etatyzacji w Uczelni i wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu na 

podstawie umowy o pracę;  

5) Zarządzenie Rektora nr 228/2020 z dnia 23.12.2020 zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 9 

stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 

2017-2020; 

6) Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 20.01.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2020 w 

sprawie ustalenia limitów etatyzacji w Uczelni i wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu na 

podstawie umowy o pracę;   

7) Zarządzenie Rektora nr 11/2021 z dnia 28.01.2021 w sprawie wprowadzenia zmiany do 

zarządzenia nr 28/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane ; 

8) Zarządzenie Rektora nr 39/2021 z dnia 12.04.2021w sprawie wprowadzenia szczegółowego 

harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku 

akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; 

9) Zarządzenie Rektora nr 43/2021 z dnia 21.04.2021w sprawie wprowadzenia szczegółowego 

harmonogramu rekrutacji cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające 

się w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;  
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10) Zarządzenie Rektora nr 88/2021 z dnia 22.07.2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu;  

11) Zarządzenie Rektora nr 89/2021 z dnia 22.07.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania budynku E i budynku H Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z przyległym do nich terenem zewnętrznym;  

12) Zarządzenie Rektora nr 96/2021 z dnia 19.08.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania budynku U, W oraz P Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z przyległym terenem zewnętrznym;  

13) Zarządzenie Rektora nr 97/2021 z dnia 19.08.2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania budynku CKU Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z przyległym terenem zewnętrznym;  

14) Zarządzenie Rektora nr 104/2021 z dnia 1.09.2021w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego na dostawę mebli wraz z montażem do holu budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu;  

15) Zarządzenie Rektora nr 105/2021 z dnia 1.09.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania budynku SJO Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym;  

16) Zarządzenie Rektora nr 118/2021 z dnia 21.09.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu;  

17) Pismo Okólne nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 

2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

od 6 grudnia 2021 r. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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