
PROJEKT UCHWAŁY 

Uchwała Nr R.0000.XX.2020 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia XX  czerwca 2020 r.  

w sprawie  

uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) Senat postanawia, co 

następuje: 

 

§ 1 

W Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

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

czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 30 skreśla się punkt 33. 

2. W § 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wewnętrzną procedurę awansową rozpoczyna się na 

wniosek pracownika skierowany do Rektora, zaopiniowany przez kierownika katedry, 

właściwą radę wydziału oraz dziekana. 

3. W § 76 dodaje się ust. 4-7 o treści: 

4. Rektor podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 3 po uzyskaniu opinii komisji, która 

powoływana jest każdorazowo do rozpatrzenia danego wniosku. 

5. Rektor, przed podjęciem decyzji, może zlecić recenzentowi zewnętrznemu 

przygotowanie opinii na temat dorobku i spełniania kryteriów określonych w Statucie 

przez pracownika ubiegającego się o awans.  

6. Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie. 

7. Zatrudnienie na stanowisku następuje z początkiem semestru następującego po 

semestrze, w którym Rektor podjął decyzję o awansie. 



10. Skreśla się § 83. 

11. § 107 otrzymuje następujące brzmienie: 

§ 107 

 

1. Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu 

rzeczowo-finansowego, opracowanego przez Rektora i zaopiniowanego przez Radę 

Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zwłaszcza dotyczącymi 

finansów publicznych i rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w 

ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Do czasu zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelnia prowadzi działalność 

na podstawie prowizorium zatwierdzonego przez Rektora.  

3. Rektor przedstawia Radzie Uczelni do zaopiniowania projekt planu rzeczowo-

finansowego najpóźniej do dnia 15 czerwca roku, na który plan ma zostać 

zatwierdzony. Rada Uczelni opiniuje plan rzeczowo-finansowy, a także jego zmiany 

w terminie 14 dni od dnia przedłożenia go przez Rektora. 

4. Plan rzeczowo-finansowy ustala i jego zmian dokonuje Rektor, po zaopiniowaniu 

przez Radę Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Rektor może dokonać zmiany planu rzeczowo-finansowego, bez konieczności 

uzyskania opinii Rady Uczelni, jeżeli zmiana ta nie będzie obniżać więcej niż o 5% 

kwoty wyniku finansowego zaplanowanego w zaopiniowanym przez Radę Uczelni 

planie rzeczowo-finansowym.  

6. Zasady podziału środków finansowych pochodzących z subwencji, dotacji, środków 

i funduszy przeznaczonych na działalność Uczelni pomiędzy wydziały ustala Rektor 

po zasięgnięciu opinii Rad Wydziałów. 

 

12. W § 108 ust.7- 8 otrzymują brzmienie: 

 

7. Rektor oraz przewodniczący Rady Uczelni nie rzadziej niż dwa razy w roku 

przekazują informacje Senatowi o sytuacji finansowej Uczelni, w tym wynikające z 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzonego planu rzeczowo-

finansowego, lub o istotnych wydarzeniach związanych z zarządzaniem Uczelnią. 

8. Z wyłączeniem zmiany planu rzeczowo-finansowego, o której mowa w § 107 ust. 5, 

Rada Uczelni dokonuje oceny projektu zmiany planu pod względem celowości, 

gospodarności oraz zgodności zmiany ze strategią Uczelni. 



 

13. W § 118 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

2. Do przeprowadzenia rekrutacji Rektor powołuje komisję rekrutacyjną. 

 

14. W § 138 ust.2, § 139 ust.1 oraz § 139 ust.2 zwrot „przed 30 kwietnia 2019 r.” zastępuje 

się zwrotem „przed dniem 1 maja 2019”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 


