
PROJEKT 
 

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: 
 
W § 18 Statutu ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. W skład Rady Uczelni wchodzi 8 członków powoływanych przez Senat, w tym   
4 członków spoza wspólnoty Uczelni oraz 4 członków spośród wspólnoty Uczelni. 

2. W skład Rady Uczelni wchodzi z mocy Ustawy Przewodniczący Samorządu 
Studenckiego. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym do Rady Uczelni powołanej na 
podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stosuje się zapisy Statutu w brzmieniu 
dotychczasowym. 
 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 



PROJEKT 
 

UZASADNIENIE 
 

Proponuje się zwiększenie liczebności składu Rady Uczelni, w oparciu o przepis art.19 ust.1 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z 
późn. zm.), który stanowi, że w skład rady uczelni wchodzi: 6 albo 8 osób powoływanych przez 
senat oraz przewodniczący samorządu studenckiego.  
 
Zmiana statutu w tym zakresie umożliwi poszerzenie społecznej bazy reprezentacji wspólnoty 
Uczelni w składzie Rady Uczelni. Aktualnie w gronie członków Rady Uczelni, w przeciwieństwie 
do składu Senatu, nie ma przedstawiciela pracowników nie będących nauczycielami 
akademickimi, którzy stanowią blisko 50% osób zatrudnionych w Uczelni, co zdaniem Władz 
Uczelni wymaga zmiany. 


