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UCHWAŁA NR R.0000.[…].2020 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 

z dnia [……………..…] 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. 2020 poz. 85 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 (dalej: Statut), wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1. W § 38 ust. 3 zdanie „Jednostkami organizacyjnymi Uczelni wykonującymi jej podstawowe 

zadania są:” zastępuje się słowami „Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są 

w szczególności:” 

2. § 38 ust. 3 pkt 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „Filia jako jednostka organizacyjna, w której 

Uczelnia prowadzi działalność dydaktyczną poza swoją siedzibą”, a kropkę zastępuję się 

przecinkiem. 

3. W § 38 ust. 3 Statutu dodaje się pkt 4) i 5) o treści kolejno: „4) Studium Języków Obcych,” 

oraz „5) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.”. 

4. W § 38 Statutu dodaje się: 

a. ustęp 4 o treści: „Podstawowe jednostki organizacyjne, o których mowa w § 38 ust. 3 pkt 

4 i 5 tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.”, 

b. ustęp 5 o treści: „Kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w ust 3 pkt. 4 i 5, spośród pracowników tych jednostek, Rektor powołuje na okres 

do końca swojej kadencji na wniosek prorektora nadzorującego daną jednostkę, po 

zasięgnięciu opinii pracowników tych jednostek. W trakcie kadencji Rektor odwołuje 

kierownika  podstawowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust 3 pkt. 4 i 5, na 

wniosek pełniącego tę funkcję lub z inicjatywy własnej, bez konieczności zasięgania 

opinii.”. 

4. Uchyla się § 49 Statutu. 
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5. Ilekroć w § 67 Statutu oraz w § 75 Statutu występuje sformułowanie „uczelnianej jednostki 

organizacyjnej” zastępuje się je sformułowaniem „podstawowej jednostki organizacyjnej, o 

której mowa w § 38 ust.3 pkt. 4 i 5”. 

6. Ilekroć w § 71 Statutu występuje sformułowanie „w uczelnianych jednostkach 

organizacyjnych wskazanych w § 49 ust. 1 Statutu” zastępuje się je sformułowaniem „w 

podstawowych jednostkach organizacyjnych wskazanych w § 38 ust. 3 pkt 4 i 5 Statutu”. 

7. § 84 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „Członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla 

Nauczycieli Akademickich, o których mowa w ust. 4, powołuje Senat na wniosek Rektora 

spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni oraz studentów.”. 

8. W § 84 Statutu w miejsce dotychczasowego ustępu 4 wprowadza się ustęp 4 w brzmieniu: 

W skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich wchodzą: 

1) po 5 nauczycieli akademickich z każdego wydziału, na którym jest zatrudnionych nie mniej 

niż 150 pracowników oraz 2nauczycieli akademickich z wydziału, na którym jest 

zatrudnionych mniej niż 150 pracowników, w tym co najmniej jeden zatrudniony na 

stanowisku profesora lub profesora Uczelni z każdego wydziału, 

2) po 1 nauczycielu akademickim z podstawowych jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w § 38 ust. 3 pkt.4 i 5, 

3) 1 nauczyciel akademicki zatrudniony w Bibliotece, 

4) 2 studentów spośród kandydatów wskazanych przez Samorząd Studencki. 

12. W § 84 Statutu dotychczasowe ustępy 4 do 9 stają się ustępami 5 do 10 i wobec tak dokonanej 

zmiany: 

a. ustęp 6 (ustęp 5 przed zmianą) otrzymuje brzmienie: „Kandydatów na członka Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, o których mowa w ust. 4 pkt 1 do 

3 powyżej może zgłosić członek Senatu lub grupa członków Senatu oraz grupa co najmniej 

trzech nauczycieli akademickich niebędących członkami Senatu.”, 

b. w ustępie 7 (ustęp 6 przed zmianą) słowo „wybiera” zastępuje się słowem „powołuje”, 

c. w ustępie 8 słowa „kierownik jednostki uczelnianej” zastępuje się słowami „kierownik 

podstawowej jednostki organizacyjnej”. 

9. Ilekroć w § 101 Statutu występuje sformułowanie „uczelnianych jednostek wymienionych w 

§ 49 ust. 1 i 2” zastępuje się je sformułowaniem „podstawowych jednostek wymienionych w 

§ 38 ust. 3 pkt 4 i 5”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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UZASADNIENIE 

 

Zmiany objęte projektem uchwały (projektowane uchylenie § 49 Statutu UEW oraz 

proponowane zmiany w treści § 38 Statutu UEW) nie mają charakteru treściowego, a jedynie 

porządkujący. Aktualny § 38 ust. 3 Statutu UEW posługuje się pojęciem jednostek organizacyjnych 

Uczelni „wykonujących jej podstawowe zadania” (wskazując na Wydziały, Szkołę Doktorską oraz 

Filię), odróżniając je  od „uczelnianych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność 

dydaktyczną”, tj. Studium Języków Obcych (dalej: SJO) oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

(dalej: SWFiS), którym poświęca się odrębny przepis (§ 49 Statutu UEW). 

Istniejące rozwiązanie sugeruje, jakoby działalność dydaktyczna prowadzona przez SJO oraz 

SWFiS nie wpisywała się w realizację „podstawowych zadań Uczelni”. Z tej przyczyny proponuje się 

wprowadzenie jednorodnego pojęcia „podstawowych jednostek organizacyjnych”, za wyraźnym 

podkreśleniem, że należą do nich (obok Wydziałów, Szkoły Doktorskiej i Filii) także SJO oraz SWFiS. 

W § 38 Statutu UEW konieczne staje się dodanie ust. 4 o treści  „Podstawowe jednostki 

organizacyjne, o których mowa w § 38 ust. 3 pkt 4 i 5 tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po 

zasięgnięciu opinii Senatu.”. Przepis ten zastępuje uchylany przepis § 49 ust. 2 Statutu UEW. Nie 

zachodzi przy tym konieczność, aby w projektowanym § 38 ust. 4 Statutu UEW odsyłać także do  

pkt 1 (Wydziały) oraz pkt 3 (Filia), albowiem w mocy i w dotychczasowym brzmieniu pozostają 

przepisy § 39 ust. 2 Statutu UEW (Wydział tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii 

Senatu.) oraz § 46 ust. 1 Statutu UEW (Filię tworzy i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.). 

W dotychczasowym brzmieniu pozostawia się także § 117 ust. 2 Statutu UEW (Szkołę Doktorską 

tworzy, przekształca i likwiduje Rektor.), co z kolei koresponduje z niezmienianym brzmieniem § 38 

ust. 1 Statutu UEW. Opiniodawcze kompetencje Senatu nie doznają tym samym żadnych ograniczeń. 

Do § 38 Statutu UEW będzie także należało przenieść treść aktualnego § 49 ust. 4 Statutu UEW 

(w brzmieniu nadanym mu mocą uchwały Senatu nr R.0000.96.2020 z dn. 9 lipca 2020 r.), odnoszącego 

się do sposobu powoływania kierowników SJO oraz SWFiS (co ma zostać uczynione poprzez dodanie 

w § 38 kolejnego ustępu, tj. ust. 5, stanowiącego powielenie aktualnego § 49 ust. 4 Statutu UEW). 

Kolejne zmiany (pkt 5, 6 i 10 projektu uchwały) są naturalną konsekwencją zmiany zasadniczej 

(tj. omówionego powyżej uchylenia § 49 Statutu UEW i zmiany brzmienia § 38 Statutu UEW) i 

pozostają bezwzględnie konieczne dla zachowania spójności Statutu UEW (stosowanych w nim odesłań 

i pojęć). To samo dotyczy zmian obejmujących § 84 Statutu UEW, w którego projektowanym brzmieniu 

ma się pojawić odesłanie do „§ 38 ust. 3 pkt 4 i 5” (projektowany § 84 ust. 4 pkt 2 Statutu UEW) oraz 

sformułowanie „kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej” (projektowany § 84 ust. 8 Statutu 

UEW). Z tej przyczyny, projekt uchwały obejmuje także zmiany w § 84 Statutu UEW, przy czym 

wymaga wyjaśnienia, że: 
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1. Jedyną zmianą treściową wobec aktualnego brzmienia § 84 Statutu UEW pozostaje wskazanie, 

że powołanie członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (przez Senat) odbywa się na 

wniosek Rektora. 

2. Zgodnie z art. 278 ust. 2 zdanie drugie PSWiN: Uczelniana komisja dyscyplinarna pochodzi z 

wyboru. Tryb wyboru i skład komisji określa statut uczelni. Aktualnie obowiązujący Statut 

UEW ww. wymogu nie spełnia. Poprzestaje się jedynie na ogólnym wskazaniu, że członków 

uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (dalej: Komisja) powołuje 

Senat spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni oraz studentów (§ 84 ust. 3 

Statutu UEW) i że dokonując wyboru członków Komisji Senat dba „o to, aby to, aby wszystkie 

grupy nauczycieli akademickich znalazły w komisji odpowiednią reprezentację” (§ 84 ust. 6 

Statutu UEW). Proponuje się zatem uszczegółowienie zasad odnoszących się do składu 

osobowego Komisji, z zachowaniem w pamięci jedynego wymogu ustawowego, tj. aby w skład 

Komisji wchodził co najmniej jeden student (art. 278 ust. 4 PSWiN). 

 

 


