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R/DOP-014/37/2005 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 37/2005 
REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU 

 
z dnia 1 września 2005 r. 

 
w sprawie zakresu kompetencji i  odpowiedzialności 

Dyrektorów Instytutów 
 

 
 

Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
zarządzam co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Instytut jest jednostką organizacyjną Wydziału. 
2. W skład Instytutu wchodzą Katedry, które łączą się dla realizacji wspólnych celów 

naukowych i dydaktycznych. 
3. Instytutem kieruje i dba o jego rozwój Dyrektor Instytutu. 
 

§ 2 
1. Do kompetencji Dyrektora Instytutu należy w szczególności: 

1) koordynowanie działalności naukowej prowadzonej przez wchodzące w skład 
Instytutu Katedry, w tym zwłaszcza: 

a) inspirowanie wspólnych programów badawczych, 
b) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych, innych niż określone w lit. a, 

takich jak sympozja, konferencje; 
2) inicjowanie i koordynowanie międzynarodowej współpracy naukowej, 

w szczególności: 
a) organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych, 
b) wspólne realizowanie projektów naukowo-badawczych, 
c) wymiana pracowników; 

3) koordynowanie obciążeń dydaktycznych w ramach Katedr wchodzących w skład 
Instytutu; 

4) przewodniczenie i kierowanie pracami Rady Naukowej Instytutu; 
5) wykonywanie praw i obowiązków wynikających z regulacji statutowych: 

a) ustalanie zakresu zadań Rady Naukowej Instytutu (§ 14 ust. 6 Statutu), 
b) powoływanie w skład Rady Naukowej Instytutu innych osób niż jej obligatoryjni 

członkowie (§ 14 ust. 5), 
c) występowanie z inicjatywą utworzenia, przekształcenia bądź likwidacji Zakładu, 

Katedry lub Instytutu (§ 15 ust. 2 Statutu), 



 

d) ustalanie rozkładu zajęć wynikających z wykonywania przez nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Katedrach wchodzących w skład Instytutu ich 
pracowniczych obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych 
związanych z działalnością Instytutu (§ 59 ust. 2 Statutu). 

 
2. Dyrektor Instytutu ponosi odpowiedzialność za działalność Instytutu w zakresie 

posiadanych kompetencji, w szczególności za: 
1) realizację powierzonych obowiązków, 
2) nieprawidłowe korzystanie z przyznanych uprawnień, zwłaszcza za przekroczenie 

zakresu posiadanych kompetencji, 
3) skutki decyzji dotyczących wydatkowania środków publicznych, w szczególności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
4) zachowanie się niezgodne z obowiązującymi przepisami zarówno powszechnie 

obowiązującymi jak i wewnętrznymi. 
 

§ 3 
1. Dyrektor Instytutu nie posiada umocowania do dokonywania w imieniu i na rzecz 

Akademii jakichkolwiek czynności prawnych (tj. nie ma prawa reprezentowania Instytutu 
ani Akademii na zewnątrz). 

2. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz § 39 ust. 1 Statutu Uczelni, prawo do reprezentowania  Akademii na zewnątrz 
posiada Rektor. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. 
 
 
 
 

             REKTOR 
 
prof. dr hab. Bogusław Fiedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
wszystkie jednostki i komórki organizacyjne 


