
1 

 

ZARZĄDZENIE NR 86/2012 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                       z dnia 6 lipca 2012 r.    

 

 

zmieniające zarządzenie Nr 19/2008  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10  marca  2008 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania 

powierzchni reklamowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi  zmianami), zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 19/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10  

marca  2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania 

powierzchni reklamowych w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1/ po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

 

„§ 2a. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia w zakresie domów 

studenckich powierza się Prorektorowi ds. Studenckich.”; 

 

2/ w Regulaminie dotyczącym zasad wynajmowania powierzchni reklamowych w 

Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiącym Załącznik do zarządzenia: 

 

 a/ pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Podmiotami uprawnionymi do zawierania umów najmu powierzchni 

reklamowych w Uniwersytecie Wrocławskim są: Kanclerz oraz kierownicy 

uczelnianych jednostek rozliczeniowych posiadających samodzielność 

finansową, określoną zgodnie z treścią zarządzenia Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  Nadzór nad wynajmowaniem powierzchni reklamowych, 

zlokalizowanych na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego sprawuje Kanclerz, 

z zastrzeżeniem pkt 2a.”; 

 

 b/ po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

 

„2a. Nadzór nad wynajmowaniem powierzchni reklamowych w domach 

studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego sprawuje Prorektor ds. 

Studenckich.”; 

 

   c/pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

 

    „7.   Dopuszczalne formy reklamy to: 

a) plakaty, 

b) bannery, 

c) billboardy, 

d) stendery, 

e) tablice reklamowe, 

f) stoiska promocyjne, 

g) balony promocyjne, 

h) zawieszki reklamowe na drzwi.”; 
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d/ po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

 

„9a. Weryfikacji materiałów reklamowych dostarczanych przez podmioty 

zewnętrzne w stosunku do Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jednostki 

organizacyjne, studenckie i społeczne działające w uczelni dokonuje Biuro 

Kanclerza, a w zakresie domów studenckich Dział Młodzieżowy.”; 

 

e/  pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

 

„11. Cennik najmu powierzchni reklamowych w Uniwersytecie Wrocławskim 

ustala Kanclerz, a w zakresie domów studenckich Prorektor ds. 

Studenckich. Raz na 6 miesięcy Kanclerz oraz Prorektor ds. Studenckich 

aktualizują cennik.”; 

 

 f/ pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

 

„13. O częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za najem powierzchni 

reklamowych każdorazowo decyduje Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego, 

a w zakresie domów studenckich Prorektor ds. Studenckich.”; 

 

 g/ pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

 

„15. Podmioty występujące o zwolnienie z opłat na podstawie pkt 12 są 

zobowiązane - na przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem 

umieszczenia ogłoszenia - złożyć wniosek w przedmiotowej sprawie wraz z 

uzasadnieniem w Biurze Kanclerza lub w Dziale Młodzieżowym w przypadku 

pomieszczeń w domach studenckich.”; 

 

 h/ po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

 

„16a. Dział Młodzieżowy informuje każdorazowo kierowników domów studenckich  

w terminie 3 dni – o wyrażeniu zgody przez Prorektora ds. Studenckich na 

umieszczanie ogłoszeń i materiałów reklamowych w administrowanym 

obiekcie.”; 

 

 i/ pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

 

„17.  Na każdym wydziale oraz w każdym domu studenckim zostały wydzielone  

tablice do wewnętrznego użytku studentów. Za umieszczanie na nich 

ogłoszeń opłaty nie są pobierane. Na tablicach studenckich zabrania się 

umieszczania ogłoszeń dotyczących wynajęcia  pokoi i mieszkań oraz 

innych treści reklamowych, politycznych i religijnych. Nadzór nad tablicami 

sprawują administratorzy obiektów oraz kierownicy domów studenckich.”; 

 

 j/ po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: 

 

„17a. W przypadku uzyskania zgody Prorektora ds. Studenckich na 

zamieszczenie reklamy w domach studenckich, najemca każdorazowo 

uzgadnia z kierownikiem domu studenckiego dokładne miejsce 

umieszczenia reklamy.”; 

 

 k/ pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

 

„18.  Ogłoszenia i materiały, na których umieszczenie nie została zawarta umowa 

lub nie została wydana zgoda na podstawie pkt 13 niniejszego Regulaminu, 

a także nie spełniające wymogu zawartego w pkt 17 niniejszego 
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Regulaminu powinny być niezwłocznie usuwane z tablic reklamowych przez 

administratorów obiektów lub kierowników domów studenckich.”. 

 

 

3/ we wzorze umowy najmu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu 

dotyczącego zasad wynajmowania powierzchni reklamowych w Uniwersytecie 

Wrocławskim: 

 

 a/ ust. 1 w § 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Wynajmujący oddaje, a Najemca obejmuje w najem powierzchnię reklamową  

o powierzchni …….., znajdującą się w budynku ………………………….. Uniwersytetu 

Wrocławskiego.”; 

 

 b/ ust. 1 w § 8 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w 

wysokości ………………. netto (słownie:………………………………………………). Czynsz 

zostanie powiększony o obowiązującą stawkę podatku VAT.”. 

 

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

            

            R E K T O R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


