
 

SENAT

UCHWAŁA NR  98/2008 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 

z dnia 13 listopada 2008 r. 
 
 

w sprawie   
 

zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 
 
 

§ 1 
 
Przepisy ogólne 
 
Art.1. Samorząd Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwany dalej Samorządem, 

zrzesza i reprezentuje wszystkich studentów uczelni. 
 
Art.2. Celem Samorządu jest w szczególności: 

1) rozwijanie studenckiej działalności naukowej, sportowej i kulturalnej; 
2) ochrona praw studentów; 
3) stworzenie optymalnego sposobu kształcenia, dostosowanego do oczekiwań studentów; 
4) zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju intelektualnego; 
5) współuczestniczenie studentów w podejmowaniu decyzji na uczelni; 
6) zorganizowanie skutecznego systemu przepływu informacji na uczelni; 
7) integracja środowiska akademickiego; 
8) szeroka współpraca krajowa i zagraniczna z różnymi podmiotami. 
 

Art. 3. Zadaniem Samorządu jest w szczególności: 
1) reprezentowanie studentów wobec władz uczelni i innych podmiotów; 
2) organizowanie szkoleń, konferencji i debat oraz innych spotkań służących wymianie poglądów 

i zdobywaniu wiedzy; 
3) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, w szczególności ekonomaliów; 
4) koordynowanie działalności uczelnianych organizacji studenckich; 
5) opiniowanie i uczestnictwo w kontroli nad funkcjonowaniem akademików, stołówek i klubów 

studenckich; 
6) prowadzenie badań opinii środowiska akademickiego; 
7) dokonywanie systematycznych ocen jakości pracy nauczycieli akademickich; 
8) opiniowanie i konsultowanie inicjatyw organów uczelni; 
9) występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz państwowych i samorządowych; 
10) promowanie osiągnięć uczelni. 
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Art. 4. Samorząd realizuje swoje zadania za pośrednictwem własnych organów lub bezpośrednio. 
 
 

§ 2 
Rada Uczelniana 
 
Art. 5.1. Rada Uczelniana Samorządu, zwana dalej Radą, jest organem uchwałodawczym Samorządu. 

2. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem pierwszego zebrania rady w nowym składzie osobowym.  
3. Co roku mandaty na 2 letnią kadencję do Rady otrzymują:  
1) ze studiów dziennych: 

a) z Wydziału Nauk Ekonomicznych – 3, 
b) z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego – 2, 
c) z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów – 3,  
d) z Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze – 3 

2) ze studiów zaocznych i wieczorowych – 3. 
 

Art. 6.1. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybranym do Rady może być student uczelni, który studiuje na nie wyższym niż czwarty roku 

studiów. 
3. Rada wyznacza w drodze uchwały termin wyborów do Rady na dni przypadające w semestrze 

zimowym. 
4. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady określa uchwała Rady (ordynacja 

wyborcza). 
 

Art. 7.1. Rada może skrócić swoją kadencję wyłącznie w drodze uchwały podjętej większością 
co najmniej 2/3 głosów regulaminowego składu Rady. 

2. Rada wyznacza w uchwale, o której mowa w ust. 1, termin zakończenia swojej kadencji na ostatni 
dzień określonego miesiąca kalendarzowego oraz termin wyborów do Rady na dni przypadające w 
tym miesiącu kalendarzowym. 

3. Kadencja nowo wybranej Rady rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym odbywały się wybory, i trwa do końca kadencji, na którą 
została wybrana Rada poprzedniej kadencji. 

 
Art. 8.1. Rada może zostać odwołana wyłącznie w drodze referendum studenckiego przeprowadzonego 

na zasadach określonych w Rozdziale IV. 
2. W przypadku odwołania Rady jej kadencja ulega zakończeniu z dniem ogłoszenia wyników 

referendum, a rektor, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników referendum, wyznacza termin wyborów 
do Rady. 

3. Przepis art. 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 9.1. Do zakresu kompetencji Rady należy w szczególności: 
1) uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów 

Samorządu; 
2) podejmowanie uchwał dotyczących bieżącej działalności Samorządu; 
3) zarządzanie środkami materialnymi przeznaczonymi przez organy uczelni  na funkcjonowanie 

organów Samorządu; 
4) rozdzielanie środków przeznaczonych  przez organy uczelni na cele studenckie; 
5) współdecydowanie o podziale środków z funduszu pomocy materialnej dla studentów; 

6) wyrażanie opinii w sprawie zmian regulaminów dotyczących praw i obowiązków studentów, 
w szczególności regulaminu studiów i regulaminu pomocy materialnej; 

7) opiniowanie uchwalanych przez rady wydziałów programów nauczania i planów studiów; 
8) organizowanie zgromadzeń na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i 

statucie uczelni; 
9) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie akcji protestacyjnej na zasadach określonych 

w ustawie o szkolnictwie wyższym. 
2. Rada uchwala corocznie bezwzględną większością głosów regulaminowego składu Rady budżet 

Samorządu. 
 

Art. 10. 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż raz w miesiącu, ale z wyjątkiem okresu wakacyjnego. 

2. 2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje ostatni Przewodniczący w poprzedniej 
kadencji Rady w terminie 7 dni od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady. 

3. W przypadku odwołania Rady poprzedniej kadencji pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 
zwołuje rektor w terminie 7 dni od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady. 

4. Na wniosek co najmniej 1/3 regulaminowego składu Rady Przewodniczący jest obowiązany 
zwołać posiedzenie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

5. Rada wybiera na początku każdego posiedzenia jednego Członka Rady do protokołowania obrad. 
 

Art. 11. 1. Uchwały Rady są podejmowane na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej 1/3 regulaminowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że Regulamin lub 
uchwała Rady stanowi inaczej. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 
 

Art. 12. Członkowie Rady mają prawo: 
1) uczestniczyć z głosem stanowiącym w posiedzeniach Rady; 
2) zgłaszać projekty uchwał oraz inne wnioski; 
3) otrzymywać informacje na temat funkcjonowania organów Samorządu. 

 
Art. 13. Członkowie Rady mają obowiązek: 

1) przestrzegać Regulaminu i uchwał Rady; 
2) uczestniczyć aktywnie w pracach Samorządu; 
3) uczęszczać regularnie na posiedzenia Rady; 
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4) dbać o dobre imię Samorządu; 
5) kierować się zasadami koleżeństwa w relacjach z innymi Członkami Rady. 

 
Art. 14. 1. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji; 
2) skreślenia z listy studentów uczelni; 
3) uzyskania urlopu od zajęć w uczelni; 
4) wykluczenia w drodze uchwały Rady podjętej większością co najmniej 2/3 głosów 

regulaminowego składu Rady, po uzyskaniu zgody rektora, z powodu postępowania 
uchybiającego godności studenta lub naruszenia przepisów obowiązujących na uczelni. 

2. Rada, niezwłocznie po ustaniu członkostwa w Radzie, podejmuje uchwałę o wstąpieniu na miejsce 
Członka Rady, którego członkostwo ustało, osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów 
w wyborach do Rady na tym samym wydziale. 

 
Art. 15. 1. Członkiem Wspierającym Rady zostaje student uczelni spoza Rady: 

1) wybrany do senatu na zasadach określonych w statucie uczelni; 
2) powołany do: 

- ogólnopolskiego przedstawicielstwa samorządów studenckich; 
- komisji senackiej; 
- rady wydziału; 
- komisji wydziałowej; 
- komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej; 
- uczelnianej komisji wyborczej; 
- uczelnianej komisji rekrutacyjnej;  
- rady bibliotecznej; 

3) powołany do składu Komisji na zasadach określonych w art. 23; 
4) powołany na Koordynatora na zasadach określonych w art. 24. 

2. Członkiem Wspierającym Rady może zostać student uczelni spoza Rady, któremu status ten nada 
Rada w drodze uchwały, potwierdzającej jego aktywne uczestnictwo w projektach Samorządu. 

3. Status Członka Wspierającego Rady zostaje utracony na skutek: 
1) ustania pełnienia funkcji wskazanych w ust. 1; 
2) zakończenia kadencji Rady, która status ten nadała, jeżeli został uzyskany w trybie ust. 2. 

 
Art. 16. 1. Prezydium Samorządu, zwane dalej Prezydium, jest organem kierowniczym Samorządu. 

2. W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący i trzech Wiceprzewodniczących Samorządu. 
3. Każda z osób wchodzących w skład Prezydium jest studentem innego wydziału. 
 

Art. 17. 1. Przewodniczący Samorządu Studentów, zwany w niniejszym Regulaminie Przewodniczącym, 
jest wybierany przez Radę spośród Członków Rady bezwzględną większością głosów 
regulaminowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 
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2. Jeżeli żaden z Członków Rady nie uzyska wymaganej większości w pierwszym głosowaniu, 
przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu Przewodniczący jest wybierany 
spośród dwóch Członków Rady, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w pierwszym 
głosowaniu. 

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu więcej niż jeden Członek Rady uzyskał tą samą liczbę głosów, co 
uniemożliwia dokonanie wyboru w trybie ust. 2, przeprowadza się jedno lub więcej dodatkowych 
głosowań. W dodatkowych głosowaniach Przewodniczący jest wybierany spośród najmniejszej 
możliwej i jednocześnie nie mniejszej niż trzy liczby Członków Rady, którzy uzyskali kolejno 
największą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia jednego 
lub więcej dodatkowych głosowań możliwe jest dokonanie wyboru w trybie ust. 2, stosuje się 
odpowiednio ust. 2. 

4. Jeżeli wszystkie liczby głosów oddanych na poszczególnych Członków Rady w dodatkowym 
głosowaniu są równe liczbom głosów oddanych na tych samych Członków Rady w poprzednim 
głosowaniu, Rada podejmuje uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Członka Rady, który 
uzyskał największą liczbę głosów w tych głosowaniach. Jeżeli więcej niż jeden Członek Rady 
uzyskał największą liczbę głosów, stosuje się odpowiednio ust. 5. 

5. W przypadku uzyskania przez Członków Rady równej liczby głosów w ponownym głosowaniu, 
Rada podejmuje uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Członka Rady, który uzyskał większą 
liczbę głosów w wyborach do Rady. 

6. Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów, zwani dalej Wiceprzewodniczącymi, są wybierani 
przez Radę osobno spośród Członków Rady, po dokonaniu wyboru Przewodniczącego, 
bezwzględną większością głosów regulaminowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Przepisy 
ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 18. 1. Pełnienie funkcji w Prezydium ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji; 
2) ustania członkostwa w Radzie; 
3) odwołania w drodze uchwały Rady podjętej bezwzględną większością głosów 

regulaminowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 
2. Ustanie pełnienia funkcji przez Przewodniczącego powoduje ustanie pełnienia funkcji przez 

Wiceprzewodniczących. 
 

Art. 19. 1. Do zakresu kompetencji Prezydium należy: 
1) kierowanie bieżącą pracą Samorządu; 
2) reprezentowanie Samorządu; 
3) zapewnienie wykonania uchwał Rady; 
4) koordynowanie prac organów Samorządu; 
5) prowadzenie dokumentacji i korespondencji Samorządu; 
6) rozpatrywanie skarg studenckich na zasadach określonych w art. 20; 
7) realizowanie zadań nie zastrzeżonych dla innych organów Samorządu. 

2. Prezydium przedkłada Radzie w listopadzie każdego roku sprawozdanie z działalności Samorządu. 
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Art. 20. 1. Każdy student uczelni może w interesie zbiorowym, własnym lub innej osoby za jej zgodą 
złożyć do Prezydium skargę studencką. 

2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań 
przez właściwe organy uczelni albo przez pracowników uczelni, naruszenie praworządności lub 
interesów studentów, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

3. Skarga ma formę pisemną pod rygorem bezskuteczności jej złożenia. Skarżący może jednak 
zastrzec swoje dane osobowe jedynie do wiadomości Prezydium. 

4. Prezydium załatwia skargę w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Skarżący ma prawo dowiedzieć 
się o sposobie załatwienia skargi. 

 
Art. 21.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Samorządu. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech Członków Rady, którzy nie pełnią funkcji w 
Prezydium, powoływanych  i odwoływanych przez Radę w drodze uchwały. 

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje Rada spośród Członków Komisji Rewizyjnej. 
 

Art. 22. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Prezydium, Komisji i Koordynatorów. 
2. 2. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. 
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie informacje o wynikach kontroli oraz wnioski w sprawie 

rozpatrzenia przez Radę określonych problemów związanych z działalnością organów Samorządu. 
 

Art. 23. 1. Rada może powoływać i odwoływać w drodze uchwały Komisje do wykonywania 
określonych zadań. 

2. Rada, powołując Komisję, określa jej skład osobowy oraz przedmiot działania. 
3. W skład Komisji mogą wchodzić zarówno Członkowie Rady, jak i studenci uczelni spoza Rady. 
4. Członków Komisji powołuje i odwołuje Komisja lub Rada. 
5. Przewodniczący Komisji jest wybierany przez Komisję spośród Członków Komisji bezwzględną 

większością głosów składu Komisji w głosowaniu tajnym. Rada zatwierdza w drodze uchwały 
wybór Przewodniczącego Komisji. Jeżeli Rada nie zatwierdzi wyboru Przewodniczącego Komisji, 
Komisja ponownie wybiera inną osobę. 

 
Art. 24. 1. Rada może powoływać i odwoływać w drodze uchwały Koordynatorów. 

2. Koordynator jest osobą odpowiedzialną za realizację określonego projektu Samorządu. 
3. Rada, powołując Koordynatora, określa zakres zadań przekazanych mu do realizacji w ramach 

projektu. 
4. Koordynatorem może zostać zarówno Członek Rady, jak i student uczelni spoza Rady. 
 

Art. 25. Koordynator może: 
1) korzystać z pomocy innych osób; 
2) tworzyć zespoły jako organy pomocnicze lub doradcze; 
3) wykonywać wszelkie niezbędne czynności służące realizacji projektu. 
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Art. 26. 1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Członkowie Komisji Rewizyjnej i Koordynatorzy 
przestają pełnić swoje funkcje z dniem zakończenia kadencji Rady, która ich odpowiednio 
wybrała lub powołała. 

2. Komisje uważa się za rozwiązane z dniem zakończenia kadencji Rady, która je powołała. 
 
 

§ 3 
Organy doradcze 

 
Art. 27. 1. Organami doradczymi Rady są: 

1) Rada Organizacji Studenckich; 
2) Kolegium Senatorów. 

2. Rada może powoływać i odwoływać w drodze uchwały inne organy doradcze. 
 

Art. 28. 1. Radę Organizacji Studenckich tworzą uczelniane organizacje studenckie, zarejestrowane w 
rejestrze prowadzonym przez rektora. 

2. Kadencja Rady Organizacji Studenckich rozpoczyna się 1 listopada i trwa jeden rok. 
 

Art. 29. 1. Przewodniczący Samorządu na początku października każdego roku wysyła do uczelnianych 
organizacji studenckich zaproszenie do Rady Organizacji Studenckich nowej kadencji. 

2. Uczelniana organizacja studencka przystępuje do Rady Organizacji Studenckich nowej kadencji, 
jeżeli do końca października złoży u Przewodniczącego Samorządu swój statut lub regulamin oraz 
aktualną listę członków. 

3. W przypadku późniejszego złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, uczelniana 
organizacja studencka przystępuje do Rady Organizacji Studenckich z dniem ich złożenia. 

 
Art. 30. 1. Rada Organizacji Studenckich ma na celu zapewnienie przepływu informacji oraz 

zorganizowanie współpracy między uczelnianymi organizacjami studenckimi, a także między 
uczelnianymi organizacjami studenckimi a Samorządem. 

2. Rada Organizacji Studenckich obraduje na spotkaniach zwoływanych przez Przewodniczącego 
Samorządu, w których uczestniczą przedstawiciele uczelnianych organizacji studenckich, po 
jednym z każdej organizacji. 

 
Art. 31. 1. Kolegium Senatorów tworzą wybrani do senatu przedstawiciele Samorządu. 

2. Kolegium Senatorów ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych dla 
studentów uczelni. 
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3. Kolegium Senatorów obraduje na spotkaniach zwoływanych przez Przewodniczącego Samorządu 
przed posiedzeniami senatu. 
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§ 4 
Referendum studenckie 

 
Art. 32. 1. Referendum studenckie może być przeprowadzone: 

1) w sprawie o szczególnym znaczeniu dla studentów uczelni, mieszczącej się w zakresie 
kompetencji organów Samorządu (referendum merytoryczne); 

2) w sprawie odwołania Rady (referendum odwoławcze). 
2. Referendum merytoryczne przeprowadza Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

500 studentów uczelni. 
3. Referendum odwoławcze przeprowadza rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

500 studentów uczelni. 
4. W referendum studenckim mają prawo brać udział wszyscy studenci uczelni. 
5. Wynik referendum studenckiego jest wiążący, jeżeli w referendum studenckim wzięło udział 

więcej niż 20% studentów uczelni. 
6. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia referendum studenckiego określa uchwała Rady. 

 
 

§ 5 
Instrukcja wyborcza w wyborach elektorów dla wyboru rektora i prorektorów Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
 
Art. 33. Wybory elektorów odbywają się według następujących zasad: 

1. Studenci wybierają szesnastu przedstawicieli do kolegium elektorskiego. 
2. Wybory są bezpośrednie, tajne i równe. 
3. Czynne oraz bierne prawo wyborcze przysługuje studentom wszystkich wydziałów, odbywających 

studia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. 
4. Prawo zgłaszania kandydatów wraz z ich pisemną zgodą mają wszyscy wyborcy w terminie 

wskazanym w kalendarzu wyborczym. 
5. Zgłoszenia kandydatów na elektorów, wraz z ich pisemnie wyrażoną zgodą, przyjmuje Studencka 

Uczelniana Komisja Wyborcza. Na podstawie zgłoszeń komisja sporządza studenckie listy 
kandydatów i podaje je do wiadomości społeczności akademickiej na 5 dni przed głosowaniem.  

6. Wybory przedstawicieli studentów do kolegium elektorskiego przeprowadza Studencka Komisja 
Wyborcza powołana przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów.  

7. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym we Wrocławiu.  
8. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie krzyżyka w kratce znajdującej się przy nazwisku 

kandydata na karcie do głosowania. Głos jest ważny, jeśli wybranych zostało co najwyżej 16 
kandydatów. 

9. Warunkiem wyboru do kolegium elektorskiego Uczelni jest uzyskanie w pierwszej turze 
głosowania kolejno największej liczby głosów, nie mniej jednak niż ponad połowy ważnie 
oddanych głosów.  
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10. W przypadku, gdy pierwsza tura głosowania nie wyłoni przedstawiciela, odbywa się druga tura, w 

której o wyborze decyduje uzyskanie kolejno największej liczby głosów. Jeżeli kilku kandydatów z 
końca listy uszeregowanej według uzyskanych wyników uzyskuje taką samą ilość ważnie oddanych 
głosów, właściwa komisja wyborcza przeprowadza losowanie rozstrzygające. 

 
 

§ 6 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
Art. 34. Tracą moc: 

1. Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
który wszedł w życie z dniem 9 grudnia 2003 r.; 
 

Art. 35. Organizację sądów koleżeńskich oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania przed sądami 
koleżeńskim określa uchwała Rady. 

 
Art. 36. Rada podejmie uchwały niezbędne do stosowania Regulaminu w terminie 2 lat od dnia jego 

wejścia w życie. 
 
Art. 37.1. Projekt uchwały o zmianie Regulaminu może zgłosić rektor, Przewodniczący lub co najmniej 

1/3 regulaminowego składu Rady. 
2. Uchwała o zmianie regulaminu jest podejmowana większością co najmniej 2/3 głosów 

regulaminowego składu Rady. 
3. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez senat jej zgodności 

ze statutem uczelni. 
 

Art. 38. Spory merytoryczne powstałe na tle stosowania Regulaminu rozstrzyga Przewodniczący. 
 
Art. 39. 1. Organem niezależnym w stosunku do Rady jest Rada Kół Naukowych, tworzona i 

powoływana na podstawie własnego statutu. 
2. Rada Kół Naukowych nie podlega finansowaniu ze środków Rady . 
 

Art. 40. Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez senat jego zgodności ze statutem 
uczelni, to jest 13 listopada 2008 r. 

 
 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
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	Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej we Wrocławiu przy ul. Wincentego Stysia 18 (działek nr: 58/1 i 58/2, AM-14,  obręb Południe o łącznej powierzchni 0,0690 ha.) na której posadowiony jest budynek Hotelu Asystenta Klasztor. 
	 
	Środki uzyskane przez Uczelnię ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na finansowanie działalności inwestycyjnej związanej z rozwojem bazy dydaktycznej Uczelni. 
	Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wraz z posadowionym tam budynkiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego, położonej  w Wałbrzychu, przy ul. Piotra Skargi 14a, działki nr 7, 6/9 oraz 8/10  AM-1, obręb 0033 Podgórze nr 33 o łącznej powierzchni 1,1439 ha. 
	 
	Środki uzyskane przez Uczelnię ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na finansowanie działalności inwestycyjnej związanej z rozwojem bazy dydaktycznej Uczelni. 

	Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr Tomaszem Sudołem, zatrudnionym na stanowisku asystenta w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania, mianowanym nauczycielem akademickim w związku z nieuzyskaniem przez niego w terminie 8 lat stopnia doktora. 
	 
	Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim nastąpi z zachowaniem ustawowego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec semestru tj. 28 lutego 2009 r. 

	Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr Jerzym Kobrynem, zatrudnionym na stanowisku asystenta w Katedrze Aparatury i Inżynierii Procesowej, mianowanym nauczycielem akademickim w związku z nieuzyskaniem przez niego w terminie 8 lat stopnia doktora. 
	 
	Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim nastąpi z zachowaniem ustawowego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec semestru tj. 28 lutego 2009 r. 

	Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dr Grażyną Czupińską, zatrudnioną na stanowisku asystenta w Katedrze Chemii Nieorganicznej, mianowanym nauczycielem akademickim w związku z nieuzyskaniem stopnia doktora habilitowanego i osiągnięciem wieku emerytalnego. 
	 
	Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim nastąpi z zachowaniem ustawowego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec semestru tj. 28 lutego 2009 r. 





