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R-CLO-DOP.021.1.19.2023 
 

ZARZĄDZENIE NR 19/2023 
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 28 lutego 2023 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmiany nr 8 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu  

 

W związku z Uchwałą Nr R.0000.60.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 

dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu (z późniejszymi zmianami) ustalam, co następuje: 

§ 1 

W załączniku do zarządzenia nr 145/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 

dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu (z późniejszymi zmianami), wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 3 dodaje się punkt 13 w brzmieniu: 

13) wspólnocie Uczelni – należy przez to rozumieć pracowników, doktorantów i studentów 
Uczelni. 

2. W § 24 pkt. 3 sformułowanie „Biuro Rektora” zastępuje się wyrazami „Centrum Legislacji              

i Organizacji”. 

3. Załącznik nr 4b Schemat organizacyjny Pionu Prorektora ds. Badań i Kadry Akademickiej 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia. 

4. W załączniku nr 5a Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk 

podległych bezpośrednio Rektorowi: 

1) w § 2 dodaje się ust. 1a o brzmieniu: 

1a.    Do zadań Dyrektora Centrum Legislacji i Organizacji należy również organizacja 
współpracy władz Uczelni z organizacjami związkowymi, w tym w zakresie 
uzgadniania lub opiniowania aktów prawa wewnętrznego wymaganych przez 
przepisy ogólnie obowiązujące. 

2) § 4 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

4) obsługi bieżącej współpracy z przedstawicielami zakładowych organizacji 

związkowych w zakresie indywidualnych spraw pracowniczych oraz spraw 

socjalnych. 

3) w § 4 ust. 9 dodaje się punkt 12 o brzmieniu: 

12)  wsparcie obsługi Wolontariatu Uczelnianego w zakresie określonym w 
zarządzeniu Rektora. 
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5. W załączniku nr 5b Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk 

podległych bezpośrednio Prorektorowi do spraw Badań i Kadry Akademickiej: 

1) w § 1 ust. 1 dodaje się punkt 4 o brzmieniu: 

4) Menedżer ds. Działalności Badawczej; 

2) wprowadza się § 5 o brzmieniu: 

                                             § 5 
 Do zadań Menedżera ds. Działalności Badawczej należy:  

1) inicjowanie, wdrażanie i nadzorowanie działań i inicjatyw rozwojowych 

wspierających działalność badawczą; 

2) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, przedstawicielami Uczelni 

oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z popularyzacją 

efektów działalności badawczej prowadzonej w Uczelni; 

3) opracowywanie raportów i analiz benchmarkingowych dotyczących kierunków 

rozwoju wsparcia działalności badawczej w Uczelni; 

4) inicjowanie i wdrażanie działań wzmacniających wizerunek Uczelni, jako 

podmiotu o wysokim potencjale badawczym; 

5) prowadzenie spraw zainicjowanych przez Prorektora właściwego ds. nauki. 

6. W § 4 ust. 1 załącznika nr 7 Wykaz zadań pełnomocników do spraw, powołanych przez 

Rektora, z podaniem osób pełniących nadzór nad ich działalnością: 

1)    dodaje się punkt 12 o brzmieniu: 

12)    Pełnomocnika Rektora ds. Aktywności Kulturalnej. 
             2)   dodaje się ustęp 4 o brzmieniu: 

                     4.   Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Aktywności Kulturalnej należy: 

1) inicjowanie, promowanie i wspieranie aktywności kulturalnej wspólnoty 

Uczelni w przestrzeni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

2) wspieranie organizacji różnorodnych inicjatyw kulturalno-artystycznych na 

terenie Uczelni, zgłaszanych przez pracowników, doktorantów i studentów  

Uczelni; 

3) podejmowanie współpracy z instytucjami kultury w celu umożliwienia 

udziału pracowników i doktorantów w zewnętrznych wydarzeniach 

kulturalnych we współpracy z Sekcją Socjalną; 

4) współpraca w zakresie organizacji uczelnianych wydarzeń kulturalnych dla 

członków wspólnoty Uczelni. 

7.     W załączniku nr 11 Obowiązujące nazwy jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni w 
języku angielskim wprowadza się pozycje 48 a, 125a  i 139a o brzmieniu: 

 

48a 
Menedżer ds. Działalności 
Badawczej 

Research Support Officer 

125a 
Pełnomocnik Rektora ds. 
Aktywności Kulturalnej 

Rector’s Representative for Cultural 
Activity 

139a Kancelaria Terenowa Local Office 
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§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r. 

                                                                                                                    
    Rektor 

 
 
                                                                                                         prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


