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R-CLO-DOP.021.1.6.2023 

ZARZĄDZENIE NR 6/2023 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 9 stycznia 2023 r. 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 56/2022 w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad 
zawierania i realizacji umów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Uchwałą 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr R.0000.60.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. 

z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje. 

§ 1 

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 56/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia ogólnych zasad zawierania i realizacji umów w Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 3 dodaje się punkt 7 w brzmieniu : 

7. Dla umów zawieranych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego: 
1) dotyczących świadczenia usług dydaktycznych lub umów zlecenia dotyczących 

prowadzenia zajęć dydaktycznych numer umowy powinien być unikalny w skali 
Uczelni i powinien zawierać:  
a) symbol literowy jednostki organizacyjnej zgodny z zarządzeniem Rektora w sprawie 

symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu tj. RD-CKU, 

b) symbol klasyfikacyjny sprawy zgodnie z JRWA, 

c) symbol podkategorii umowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 56/2022, 

d) symbol studiów podyplomowych lub symbol szkoleń, 

e) akronim studiów podyplomowych lub szkolenia, 

f) numer edycji danych studiów podyplomowych lub edycji szkolenia, 

g) pozycja w kosztorysie, 

h) numer kolejny umowy w ramach danej edycji studiów podyplomowych lub danej 

edycji szkolenia, 

i)  rok zawarcia umowy, w formacie czteroznakowym (RRRR). 

2) z uczestnikami studiów podyplomowych numer umowy powinien być unikalny w 
skali Uczelni i powinien zawierać: 
a) symbol literowy jednostki organizacyjnej zgodny z zarządzeniem Rektora w sprawie 

symboli komórek organizacyjnych i organów Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu tj. RD-CKU, 

b) symbol klasyfikacyjny sprawy zgodnie z JRWA, 
c) symbol podkategorii umowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 56/2022, 
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d) numer kolejny umowy, 

e) rok zawarcia umowy, w formacie czteroznakowym (RRRR) 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do umów zawieranych od 

01.01.2023 r.  

 

                 

       Rektor  

            prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 


