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UCHWAŁA NR  0000 - 72/11 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 15 grudnia 2011 r.  

 
 

w sprawie  
 

zmiany Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w związku ze zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki 
 

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Senat postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2006 roku wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1. Preambuła otrzymuje brzmienie:  

„Misją Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest być wiodącym ośrodkiem twórczej myśli i 
kształcenia ekonomicznego w naszym regionie Europy.”. 

 
2. W § 2: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) prowadzi kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz   umiejętności 
niezbędnych w pracy zawodowej;”, 

2) dodaje się pkt 5, 6, 7, 8, 9,w brzmieniu: 
„5)  kształci i promuje kadry naukowe;”, 
„6) upowszechnia i pomnaża osiągnięcia nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez 

gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;”, 
„7) prowadzi studia podyplomowe, kursy i szkolenia w celu kształcenia nowych umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;”, 
„8) stwarza warunki do rozwoju kultury fizycznej studentów;”, 
„9) stwarza osobom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia i w 

badaniach naukowych;”, 
3) dotychczasowe pkt 5, 6 i 7 otrzymują nowe oznaczenie 10, 11 i 12. 
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3. W § 4: 

1) po ust. 5 dodaje się ust 6, 7, 8, w brzmieniu: 
„6. Uczelnia może prowadzić studia o profilu praktycznym z udziałem podmiotów 

gospodarczych. Sposób prowadzenia i organizację tych studiów określa umowa zawarta w 
formie pisemnej między Uczelnią a podmiotem gospodarczym.”, 

„7. Uniwersytet w celu realizacji zadań dydaktycznych może utworzyć poza swoją siedzibą 
zamiejscową jednostkę organizacyjną w formie: 
1) podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (wydziału), 
2) filii, zamiejscowej jednostki organizacyjnej uczelni, w której skład wchodzą co najmniej 

dwie podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni;”, 
„8. Uniwersytet może utworzyć poza swoją siedzibą zamiejscową jednostkę organizacyjną o 

zadaniach innych niż dydaktyczne, także w formie innej niż określona w ust. 7.”, 
2) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie  9. 
 

4. W § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zakład, katedrę i instytut tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, 
na wniosek Dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.”. 
 

5. W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po 
zasięgnięciu opinii Senatu.”. 
 

6. Skreśla się § 18 w dotychczasowym brzmieniu. 
 
7. Dział III otrzymuje tytuł: 
„MIENIE I FINANSE UNIWERSYTETU”, 
 
8. Nowy § 18 umieszcza się w dziale III w brzmieniu: 
 
§ 18 
„Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.” 
 
9. W § 20: 

1) Ust. 1 przyjmuje brzmienie: 
„1. Uniwersytet uzyskuje środki finansowe z: 

1) dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 7, 10, 11 oraz art. 94 b 
Ustawy, 

2) uzyskanych z budżetu państwa środków na naukę, o których mowa w ustawie 
wymienionej w art. 97 Ustawy, 
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3) odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształcenie, o którym 
mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1 - 5 Ustawy, oraz za kształcenie na studiach i studiach 
doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych, 

 
4)  opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, 
5) jednorazowych opłat za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu 

związanego z tokiem studiów, 
6) odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne  i wysokospecjalistyczne 

usługi diagnostyczne, a także opłaty licencyjne i przychody z działalności kulturalnej, 
7)  przychodów z działalności gospodarczej, 
8)  przychodów z udziałów i odsetek, 
9)  przychodów ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z 

tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej 
umowy, 

10) przychodów z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej, 
11) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.”. 

2) Dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 
„3. Przychody własne uczelnia publiczna gromadzi na odrębnych rachunkach bankowych.”. 
 

10. W § 22: 
1) Skreśla się ust. 5, 
2) Dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie 5. 

11. W § 26 ust. 1 punkty 4 i 5 otrzymują  brzmienie: 
„4) 23 wybranych przedstawicieli nauczycieli akademickich ze wszystkich wydziałów, 

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, wybranych 
według regulaminu wyborczego, proporcjonalnie do liczby tych nauczycieli zatrudnionych na 
poszczególnych wydziałach,”, 

„5) 6 wybranych przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich wybranych według 
regulaminu wyborczego, proporcjonalnie do liczby tych nauczycieli zatrudnionych na 
poszczególnych wydziałach,”. 

 
12. § 28 otrzymuje  brzmienie: 
§ 28 
„1. Do kompetencji Senatu należy w szczególności: 

1) uchwalanie Statutu Uczelni oraz wprowadzenie w nim – w miarę potrzeby – zmian; 
2) uchwalanie i aktualizowanie strategii rozwoju Uniwersytetu oraz związanych z nią programów, 
3) ustalanie głównych kierunków działalności Uczelni; 
4) ocena działalności Uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z jego działalności oraz 

ocena działalności Rektora; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji filii, wydziału lub wydziału 

zamiejscowego oraz jednostki, o której mowa w § 4 ust. 8; 
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8) określanie zasad przyjęcia na studia, w tym na studia doktoranckie; 
9) ustalanie liczby studentów stacjonarnych finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych 

kierunkach studiów; 
 

9a) ustalanie zasad pobierania opłat, wiążących Rektora przy zawieraniu umów ze studentem, o 
których mowa w art. 160 ust. 3 Ustawy, oraz trybu i warunków zwalniania - w całości lub części - 
z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a 
także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej; 

10) uchwalanie wytycznych dla rad wydziałów w sprawach należących do kompetencji Senatu; 
11) uchwalanie regulaminu nagród i wyróżnień; 
12) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji kierunku studiów; 
13) ustalanie pensum dla poszczególnych stanowisk i rodzajów zajęć rozliczanych w ramach tego 

pensum; 
14) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum 

transferu technologii; 
15) nadawanie tytułu doktora honoris causa; 
16) powoływanie stałych i doraźnych komisji senackich; 
17) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz opinii w sprawach przedłożonych przez 

Rektora, radę wydziału lub członków Senatu w liczbie 1/3 jego statutowego składu; 
18)  zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych oraz o rachunkowości; 
19) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości; 
20) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych instrumentami 

finansowymi; 
21) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami 

własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych, który określa: 
a) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i 

korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; 
b) zasady wynagradzania twórców; 
c) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 
d) zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych; 
22) określanie w drodze uchwały środków na wdrażanie strategii rozwoju Uczelni, w tym 

pochodzących z funduszu  rozwoju Uczelni; 
23) uchwalanie planów wydawniczych; 
24) wyrażanie zgody na rozpisanie referendum w sprawach wymagających wypowiedzi całej 

społeczności akademickiej Uczelni; 
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27) inicjowanie form utrzymania więzi z absolwentami oraz emerytami Uczelni; 
28) inne kompetencje wynikające z obowiązujących przepisów oraz postanowień Statutu.”. 

 
 
13. W § 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.  Uchwały Senatu, podjęte w sprawach należących do jego kompetencji stanowiących, są wiążące 
dla innych organów Uczelni, w tym Rektora, jej pracowników, doktorantów i studentów.”. 
 

14. W § 32 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. W skład Konwentu, któremu przewodniczy Rektor, wchodzą w szczególności przedstawiciele: 
1) organów państwowych; 
2) organów samorządu terytorialnego i zawodowego; 
3) instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych; 
4) organizacji pracodawców oraz, jeżeli statut tak stanowi, organizacji samorządu gospodarczego; 
5) przedsiębiorców i instytucji finansowych.”. 
 

15. Po § 33 dodaje się § 33 a w następującym brzmieniu: 
§ 33 a 
„Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu lub członkiem Konwentu dłużej niż dwie następujące po 
sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu lub Konwentu w związku z pełnieniem 
funkcji organu jednoosobowego Uczelni.”. 
 
16. W § 38 ust. 1 dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu: 

„12) uchwalanie po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z 
wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów studiów i programów kształcenia.”. 

 
17. W § 39 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Uchwały rady wydziału, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, są wiążące dla 
Dziekana oraz pracowników, doktorantów i studentów wydziału.”. 

 
18. Po §  40 dodaje się § 40 a, §  40 b, §  40 c w następującym brzmieniu: 
§ 40 a, 
„1.  Rektor jest powoływany w drodze równych, pośrednich wyborów, które odbywają się w głosowaniu 

tajnym. 
2. Wyboru Rektora dokonuje Kolegium elektorów. 
3. Kolegium Elektorów dokonujące wyboru Rektora składa się ze stu osób. 
4. W skład Kolegium wchodzą wybrani przedstawiciele: 

1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora oraz nauczycieli akademickich 
posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie pięćdziesięciu, 

2) pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie dwudziestu pięciu, 
3) studentów i doktorantów w liczbie dwudziestu, 
4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie pięciu. 
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5. Wybory do Kolegium Elektorów powinny być zakończone do dnia 15 czerwca roku kończącej się 
kadencji. 

6. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów przysługuje: 
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,  

2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 
pracy, 
3) studentom, 
4) doktorantom. 

7. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów przysługuje: 
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie 

ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora 
– siedemdziesiątego roku życia, 

2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 
pracy, 

3) studentom, 
4) doktorantom. 

8. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegiach 
Elektorów oraz czas trwania ich mandatów w tych organach określają odpowiednio regulamin 
samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów. 

9.  Warunkiem wyboru do Kolegium Elektorów jest uzyskanie w głosowaniu kolejno największej liczby 
głosów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kilku kandydatów o ich kolejności 
decyduje losowanie przeprowadzone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.  

10.  Kandydatów do Kolegium Elektorów mają prawo zgłaszać wszyscy wyborcy, którym przysługuje 
czynne prawo wyborcze. 

11. Kandydatów na Rektora mają prawo zgłaszać wszyscy wyborcy, którym przysługuje czynne prawo 
wyborcze.  

12. Do przeprowadzenia wyborów wystarczające jest zgłoszenie jednego kandydata na Rektora. 
13. Warunkiem wyboru Rektora jest uzyskanie przez kandydata największej liczby głosów, nie mniejszej 

jednak niż bezwzględna większość głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy statutowego 
składu kolegium. 

14. W przypadku, gdy w głosowaniu nie wyłoniono elekta, przeprowadza się następne głosowania. W 
każdej kolejnej turze głosowania eliminuje się kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę 
głosów.”. 

 
§ 40 b 
„1. Rektorem może być tylko nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie jako podstawowym 

miejscu pracy, posiadający tytuł naukowy profesora. 
2. Rektorem nie może być osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni lub będąca 

założycielem uczelni niepublicznej.  
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§ 40 c: 
„1. Rektor powołany w drodze wyborów może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru. 
2. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu 

Senatu Uczelni.”. 
 
19. § 41 otrzymuje następujące brzmienie: 
§ 41 
„1. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju Uczelni, 

niezastrzeżonych przez Ustawę lub Statut dla innych organów Uniwersytetu lub Kanclerza.  
2. Do kompetencji Rektora, poza wymienionymi w Ustawie, należy w szczególności:  

1) zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania Uniwersytetu,  
2) realizacja strategii rozwoju Uczelni, uchwalanej przez Senat, 
3) podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbycia lub 

obciążenia mienia do wysokości określonej w Ustawie, z zastrzeżeniem postanowień § 28 pkt 25 
Statutu, 

4) zapewnienie należytej obsady stanowisk kierowniczych na Uniwersytecie,  
5) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz 

działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, 
6) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni, 
7) podpisywanie umów o współpracę z partnerami zagranicznymi, 
8) tworzenie, przekształcanie lub likwidacja tych jednostek organizacyjnych Uczelni, których 

powoływanie lub likwidacja nie należy do kompetencji innego organu Uniwersytetu, 
9) sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia, 
10) powoływanie dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości lub Centrum Transferu 

Technologii, działających w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, po 
zasięgnięciu opinii Senatu Uczelni, spośród kandydatów przedstawionych przez rady nadzorujące 
tych jednostek. 

3. W celu realizacji szczegółowych zadań (ustawowych i statutowych) Rektor wydaje zarządzenia i 
pisma okólne. 

4. Rektor za zgodą Senatu, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 
tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”. 
Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych 
lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub 
prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni. 

5. Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności 
przemysłowej Uczelni w zakresie jej komercjalizacji.”. 
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1) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d i 1 e w następującym brzmieniu: 
„1 a) Prorektorzy są powoływani w drodze równych, pośrednich wyborów, które odbywają się w 

głosowaniu tajnym. 
 
1 b) Do wyboru prorektorów stosuje się regulacje zawarte w § 40 a ust. 2 – 10 oraz 13. 
1 c) Kandydatów na prorektorów zgłasza Rektor Elekt. 
1 d) Do przeprowadzenia wyborów wystarczające jest zgłoszenie co najmniej jednego kandydata 

na określone stanowisko prorektora. 
1 e) Kandydat na prorektora do spraw dydaktyki musi uprzednio uzyskać zgodę większości 

przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów. Niezajęcie stanowiska w tej 
sprawie przez wspomnianych w zdaniu poprzednim  przedstawicieli w terminie 7 dni od dnia 
poinformowania ich przez Rektora o osobie kandydata, na którego mają wyrazić zgodę, 
uważa się za wyrażenie zgody.”. 

2) Po ust. 2 dodaje się ust. 2 a w następującym brzmieniu: 
„2 a) Do wyboru prorektorów stosuje się regulacje zawarte w § 40 b ust. 3.”. 
 

21. W § 45: 
1) W ust. 2 skreśla się zdanie drugie. 
2) W ust. 4: 

a) dodaje się pkt 2 w następującym brzmieniu: 
„2) opracowanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni,” 

b) dotychczasowe pkt 2, 3, 4 i 5 otrzymują oznaczenie 3, 4, 5 i 6. 
c) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu: 

„7) podejmowanie decyzji i wydawanie zarządzeń niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania wydziału.”. 

3) ust. 5  otrzymuje brzmienie: 
„Od decyzji Dziekana służy odwołanie do Rektora.”. 
 

22. Po §45 dodaje się § 45 a i § 45 b w brzmieniu: 
§ 45 a 
„1. Dziekan jest powoływany w drodze równych, pośrednich wyborów, które odbywają się w 

głosowaniu tajnym. 
2. Wyboru Dziekana dokonuje Kolegium Elektorów. 
3. Kolegium Elektorów do wyboru Dziekanów tworzą: 

1) osoby posiadające tytuł profesora albo stopień doktora habilitowanego, zatrudnione na wydziale, 
stanowiące 55% składu Kolegium Elektorów, 

2) wybrani przedstawiciele: 
a) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, stanowiący 20% składu 

Kolegium Elektorów, 
b) studentów i doktorantów wydziału, stanowiący 20% składu Kolegium Elektorów, 
c) pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący 5% składu 

Kolegium Elektorów. 
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4. Liczbę przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt 2, ustala uchwałą Rada Wydziału, przyjmując za 
punkt wyjścia liczbę zatrudnionych na wydziale nauczycieli akademickich posiadających tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.  

 
5. Wybory do Kolegium Elektorów do wyboru Dziekanów powinny być zakończone do dnia 15 

czerwca roku kończącej się kadencji. 
6. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów do wyboru Dziekanów przysługuje: 

1) nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,  
2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 

pracy, 
3) studentom, 
4) doktorantom. 

7. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów do wyboru Dziekanów przysługuje: 
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy 

nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł 
profesora – siedemdziesiątego roku życia, 

2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 
pracy, 

3) studentom, 
4) doktorantom. 

8. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegiach 
Elektorów oraz czas trwania ich mandatów w tych organach określają odpowiednio regulamin 
samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów. 

9. Warunkiem wyboru do Kolegium Elektorów do wyboru Dziekanów jest uzyskanie w głosowaniu 
kolejno największej liczby głosów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kilku 
kandydatów o ich kolejności decyduje losowanie przeprowadzone przez Wydziałową Komisję 
Wyborczą.  

10. Kandydatów do Kolegium Elektorów do wyboru Dziekanów mają prawo zgłaszać wszyscy wyborcy, 
którym przysługuje czynne prawo wyborcze. 

11. Warunkiem wyboru Dziekana jest uzyskanie przez kandydata największej liczby głosów, nie 
mniejszej jednak niż bezwzględna większość głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy 
ustalonego składu Kolegium. 

12. W przypadku, gdy w głosowaniu nie wyłoniono elekta, przeprowadza się następne głosowania. W 
każdej kolejnej turze głosowania eliminuje się kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę 
głosów.”. 

 
§ 45 b 
„1.  Dziekanem może być tylko nauczyciel akademicki zatrudniony na Uniwersytecie jako podstawowym 

miejscu pracy, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. 
2. Dziekanem nie może być osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni lub będąca 

założycielem uczelni niepublicznej.  
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2) zatrudnieniu poza Uczelnią, 
3) ewentualnym osiągnięciu wieku emerytalnego w trakcie nadchodzącej kadencji.”. 
 
 

23. W § 46: 
1)  Po ust, 1 dodaje się ust. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d i 1 e w brzmieniu: 

„1 a) Prodziekani są powoływani w drodze równych, pośrednich wyborów, które odbywają się w 
głosowaniu tajnym. 

1 b) Do wyboru prodziekanów stosuje się regulacje zawarte w § 45 a ust. 2 – 11. 
1 c) Kandydatów na prodziekanów zgłasza Dziekan Elekt.  
1 d) Do przeprowadzenia wyborów wystarczające jest zgłoszenie co najmniej jednego kandydata 

na  określone stanowisko prodziekana. 
1 e) Kandydat na prodziekana zajmującego się sprawami studenckimi musi uprzednio uzyskać 

zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów do wyboru 
Dziekana i prodziekanów. Niezajęcie stanowiska w tej sprawie przez wspomnianych w 
zdaniu poprzednim przedstawicieli w terminie 7 dni od dnia poinformowania ich przez 
Dziekana o osobie kandydata, na którego mają wyrazić zgodę, uważa się za wyrażenie 
zgody.”. 

2) Po ust. 2 dodaje się ust. 2 a w następującym brzmieniu: 
„2 a) Do wyboru prodziekanów stosuje się regulacje zawarte w § 45 b ust. 3.”. 
 

24. Po § 58 dodaje się § 58 a w brzmieniu: 
§ 58 a 
„1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani: 

1)  kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac 
zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym; 

2)  prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną; 
3)  uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni. 

2. Pracownicy naukowi są obowiązani: 
1) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową, 
2) uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni. 

3.  Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej. 

4.  Pracownicy dydaktyczni są obowiązani: 
1) kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac 

zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym; 
2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe; 
3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni.”. 

 
25. § 59 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo 
umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego 

§ 59 
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posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym 
wymiarze czasu pracy. 

 
2. Zatrudnienie na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego osoby mającej inne niż 

Uniwersytet podstawowe miejsce pracy może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o pracę. 
3. Zatrudnienie na stanowisko asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora i 

instruktora może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o pracę. 
3 a) Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są 

zatrudniani na stanowiskach starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty 
dyplomowanego, kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta 
bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego, asystenta 
dokumentacji i informacji naukowej wyłącznie na podstawie umowy o pracę. 

4. Na stanowisko nauczyciela akademickiego w Studium Języków Obcych lub Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu zatrudnia Rektor na wniosek kierownika danej jednostki. 

5. Tryb postępowania poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego określa zarządzeniem 
Rektor. 

6. Nauczyciel akademicki składa na Uczelni oświadczenie, w którym upoważnia wybraną podstawową 
jednostkę organizacyjną Uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku 
jednolitych studiów magisterskich albo jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, 
albo jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia, albo jednego kierunku studiów tylko 
drugiego stopnia. 

7. Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej tej samej Uczelni albo w 
jednostce organizacyjnej innej Uczelni co najwyżej jedno oświadczenie, upoważniające tę jednostkę 
do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia. 

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 i 7, składa się przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie 
później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki. 

9. Pomiędzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym na tej samej Uczelni jego małżonkiem, 
krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. 
Nie dotyczy to osób pełniących funkcje organów jednoosobowych Uczelni, dla których ustawa 
przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów. 

10. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym 
samym stanowisku, na tej samej Uczelni bez postępowania konkursowego.”. 

 
26. W § 60 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Zatrudnienie na Uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego cudzoziemca następuje bez 

konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia. Zezwolenia i zgody nie wymaga 
także powierzenie cudzoziemcowi innej pracy zarobkowej w zakresie zadań, o których mowa w § 
58a.”. 

 
27. § 63 otrzymuje brzmienie: 
§ 63 
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„1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas 
określony lub nieokreślony na stanowiskach, o których mowa w § 57 ust. 1 i § 58 ust.1 następuje po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu. 

2. Informację o konkursach, o których mowa w ust. 1, ogłasza się na stronach internetowych Uczelni, 
Urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Ministra 
nadzorującego Uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim 
portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. 

3. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać: 
1) określenie kwalifikacji wymaganych na dane stanowisko, 
2) wykaz wymaganych dokumentów, 
3) termin składania podań, 
4) termin rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Czas trwania konkursu nie może być krótszy niż cztery tygodnie. Rozstrzygnięcie konkursu 
następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Podstawowe kryteria kwalifikacyjne 
obowiązujące w konkursie określa § 57 Statutu.”. 

 
28. § 64 otrzymuje brzmienie: 
§ 64 
„1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby, która nie uzyskała stopnia doktora, następuje wyłącznie 

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta 
osoby, która nie uzyskała stopnia doktora, nie może przekroczyć 8 lat. 

2.  Bieg wskazanych wyżej terminów ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego i 
wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia.”. 

 
29. Po § 64 dodaje się § 64 a w brzmieniu: 
§ 64 a 
„1. Postanowienia, o których mowa w § 64, dotyczą osób zatrudnionych na stanowisku asystenta po 

wejściu w życie niniejszego Statutu. 
2. Status pracowniczy osób zatrudnionych na stanowisku asystenta przed wejściem w życie niniejszego 

Statutu określają postanowienia jego Działu XI - „Postanowienia przejściowe i końcowe”.”. 
 
30. § 65 otrzymuje brzmienie: 
§ 65 
„1. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby, która nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego, 

następuje wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Okres zatrudnienia na 
stanowisku adiunkta osoby, która nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego, nie może przekroczyć 
8 lat. 

2.  Bieg wskazanych wyżej terminów ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego i 
wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia.”. 
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„1. Postanowienia, o których mowa w § 65, dotyczą osób zatrudnionych na stanowisku adiunktów po 
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32. W § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za   wypowiedzeniem 

następuje z dniem 28 lub 29 lutego albo z dniem 30 września, z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia.”. 

 
33. § 68 otrzymuje brzmienie: 
§ 68 
„1. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem 

akademickim w przypadku: 
1) czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 

okres zasiłkowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia 
i możliwości powrotu do pracy, jeżeli okres ten przekracza dwa lata, 

2) wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji Uczelni, 
3) podjęcia dodatkowego zatrudnienia na zasadach określonych w art. 129 ust. 1 Ustawy, bez 

uzyskania zgody Rektora, 
4) w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, o której mowa w § 

75 Statutu.”. 
 

34. § 69 otrzymuje brzmienie: 
§ 69 
„Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany również z innych 
ważnych przyczyn, po uzyskaniu opinii Senatu.”. 
 
35. W § 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na uczelni publicznej 

wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on sześćdziesiąty piąty rok życia. 
Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, 
zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego na uczelni publicznej, 
wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on siedemdziesiąty rok życia.” 

 
36. § 72 otrzymuje brzmienie: 
§ 72 
„1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje na zasadach 

określonych w Kodeksie pracy, z tym że rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem może 
nastąpić z końcem semestru, tj. 28 lub 29 lutego albo 30 września. 
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3. Nauczyciel akademicki zatrudniony na Uczelni może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w 
ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność 

2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z tym że rozwiązanie stosunku 
pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru. 
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dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego 
dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, wymaga zgody Rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez 
zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. 

4. Rektor odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli świadczenie usług dydaktycznych 
lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania Uczelni lub 
wiąże się z wykorzystaniem jej urządzeń technicznych i zasobów Uczelni. 

5. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym Rektora Uczelni, która 
jest dla niego podstawowym miejscem pracy. 

6. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie w ramach 
stosunku pracy: 
1)  w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.); 
2)  w organach towarzystw naukowych i zawodowych; 
3)  w organach wymiaru sprawiedliwości; 
4)  w instytucjach kultury; 
5)  we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności; 
6)  w samorządowych kolegiach odwoławczych. 

7. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela 
akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uczelni lub kierownikiem Studium Języków 
Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, wymaga uzyskania zgody Senatu. Zgoda 
jest wydawana na okres kadencji. W przypadku powołania nauczyciela akademickiego do pełnienia 
funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji okres, którego dotyczy zgoda, ulega przedłużeniu 
o cztery miesiące. 

8. Zgoda, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia o 
zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, a zgoda w przypadku, o którym 
mowa w ust. 7, w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji organu jednoosobowego. 

9. W terminie czterech miesięcy od dnia nieuzyskania zgody właściwego organu kolegialnego na 
kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym uczelni 
publicznej dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki jest 
obowiązany zaprzestać kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy. 
Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia powoduje wygaśnięcie mandatu organu 
jednoosobowego uczelni publicznej. 

10. Wypowiedzenie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, następuje z końcem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym Rektor powziął wiadomość o niezaprzestaniu przez 
nauczyciela akademickiego kontynuowania dodatkowego zatrudnienia. Wygaśnięcie mandatu, o 
którym mowa w ust. 9, następuje z dniem stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania dodatkowego 
zatrudnienia. 

11. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wygaśnięcie mandatu, o których mowa w ust. 3 i 9, dokonuje 
lub stwierdza Rektor. 

12. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe zatrudnienie w innej Uczelni, 
instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytucie 
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badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych 
przepisów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor jest obowiązany  
powiadomić o tym w terminie czternastu dni Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 
zawiadomieniu wskazuje się podstawową jednostkę organizacyjną nowej Uczelni lub instytut, w 
którym nauczyciel akademicki podjął dodatkowe zatrudnienie.”. 
 

37. § 74 otrzymuje brzmienie: 
§ 74 
„1. Rektor, uwzględniając pełnione przez nauczyciela akademickiego funkcje z wyboru na Uczelni lub w 

gremiach naukowych, a także powierzając mu wykonywanie innych ważnych zadań dla Uczelni, 
może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie pełnienia wspomnianych funkcji, 
wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów 
badawczych czy też innych zadań przewidzianych w Statucie poniżej dolnej granicy, ustalonej 
zgodnie z art. 130 ust. 3 Ustawy. 

2. Rektor przy obniżaniu wymiaru zajęć bierze pod uwagę następujące kryteria:  
1) pełnione funkcje z wyboru na Uczelni lub w gremiach naukowych i akademickich, 
2) stanowisko, na którym jest zatrudniony nauczyciel akademicki, 
3) stan zdrowia. 

3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, 
nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach 
ponadwymiarowych, w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego ¼, a 
dla pracownika dydaktycznego ½ wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonym zgodnie z art. 
130 ust. 3 i 4 Ustawy.”. 

 
38. § 75 otrzymuje brzmienie: 
§ 75 
„1. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, której częstotliwość określa Rektor w drodze 

zarządzenia. 
2. Okresowej oceny dokonuje Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych, nie rzadziej niż raz na 

dwa lata na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest 
zatrudniony (Dziekana, kierownika katedry, Kierownika Studium Języków Obcych, Kierownika 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu). Oceny nauczycieli zatrudnionych w Bibliotece Głównej 
dokonuje specjalna Biblioteczna Komisja Oceniająca powołana przez Rektora. Z wnioskiem o 
dokonanie oceny Kierownika Studium Języków Obcych, Kierownika Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu, Dyrektora Biblioteki Głównej oraz nauczyciela akademickiego pełniącego 
funkcję Dziekana występuje Rektor. 

3. Wniosek o dokonanie oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na wydziale – z wyjątkiem 
wniosku Rektora, o którym mowa w ust. 2 – opiniuje Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadr 
Naukowych. Natomiast wniosek Rektora kieruje się bezpośrednio do Senackiej Komisji ds. Rozwoju 
Kadr Naukowych. 

4.  W uzasadnionych przypadkach Dziekan, kierownik katedry, Kierownik Studium Języków Obcych, 
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Dyrektor Biblioteki Głównej może 
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wystąpić z wnioskiem do Rektora o dokonanie oceny w okresie krótszym aniżeli określone to 
zostało w zarządzeniu. 

5. Nauczyciel akademicki otrzymuje ocenę Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych 
(Bibliotecznej Komisji Oceniającej) na piśmie. 

6. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na 
podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata. 

7. Od dokonanej oceny nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo odwołania się do Rektora, za 
pośrednictwem Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych (Bibliotecznej Komisji 
Oceniającej), w terminie czternastu dni od daty doręczenia oceny. 

 
39. § 76 otrzymuje brzmienie: 
§ 76 
„Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią następujące kryteria: 

1) osiągnięcia w naukowo-badawcze (dotyczy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 
naukowych), 

2) osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 
3) osiągnięcia organizacyjne (w szczególności na rzecz Uczelni), 
4) osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych (dotyczy nauczycieli akademickich posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego), 
5) przestrzeganie praw autorskich i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.”. 
 

40. W § 77  
1) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,  
2) po ust, 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Szczegółowe zasady oceny, uwzględniające kryteria określone w § 76 i 77 ust. 1, określi 
Rektor w drodze zarządzenia.”. 

 
41. W § 80 ust. 1 skreśla  się pkt 3,. a dotychczasowy pkt 4 otrzymuje oznaczenie pkt 3. 
 
42. W § 81 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia na 

Uniwersytecie, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych, w wymiarze do roku.”. 
 
43. Uchyla się § 83. 
 
44. § 84 otrzymuje brzmienie: 
„1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co 

najmniej pięciu lat na Uczelni, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze 
nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania 
się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania 
zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać dwóch lat. 
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2. Podstawą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia jest orzeczenie lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego leczącego nauczyciela, wystawione w trybie określonym rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi 
akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. 2006, nr 247. poz. 1817). 

3. Udzielenie urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie może zakłócić w istotny sposób procesu 
dydaktycznego na Uniwersytecie. 

4.  Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu określonego w ust. 1 nie może w czasie jego trwania 
wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny 
rachunek.”. 

 
45. W § 89 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1. Po ust. 1 dodaje się ust. 2 i ust. 3 w brzmieniu: 
„2. Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych 

nauczyciela akademickiego. 
3. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich rozstrzyga samodzielnie wszelkie 

zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących 
prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w 
nauce.”. 

 
46. W § 94 po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 w brzmieniu: 
„4. Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta. 
5. Senat Uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla 

poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż 
do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy, i przesyła 
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku uruchomienia nowego 
kierunku studiów Senat podejmuje uchwałę i przesyła ją ministrowi właściwemu do spraw 
szkolnictwa wyższego, podając ją niezwłocznie do publicznej wiadomości. 

6. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego. Senat 
Uczelni ustala w trybie określonym na podstawie ust. 5, jakie wyniki egzaminu maturalnego 
stanowią podstawę przyjęcia na studia. 

7. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego 
określa Senat Uczelni na okres co najmniej trzech lat. 

8. Senat Uczelni może określić szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów 
międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię. 

9. Rekrutację przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekana. Komisja Rekrutacyjna 
podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. 

10. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 
decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

11. Podstawą odwołania w przypadku, o którym mowa w ust. 8, może być jedynie wskazanie naruszenia 
warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z ust. 5. 
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14. Komisji Rekrutacyjnej nie powołuje się w przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny. Decyzję w 
sprawie przyjęcia na studia podejmuje w takim przypadku kierownik podstawowej jednostki 
organizacyjnej Uczelni lub inny organ wskazany w Statucie.”. 

 
47. § 117 otrzymuje brzmienie: 
„1. Kadencja jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni wybranych przed wejściem w życie 

niniejszego Statutu trwa cztery lata, to jest do dnia 31 sierpnia 2012 r. 
2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również osób oraz różnego rodzaju zespołów pełniących swe funkcje 

na Uczelni przez okres oznaczony w dawnym Statucie, w tym zwłaszcza dyrektorów instytutów, 
kierowników katedr i zakładów, Rad Instytutów, Komisji Senackich, Rektorskich i Komisji 
Dyscyplinarnych oraz Rady Bibliotecznej.”. 

 
48. § 118 otrzymuje brzmienie: 
„1. Dziewięcioletni okres zatrudnienia adiunkta, zatrudnionego po wejściu w życie Statutu z dnia 18 

maja 2006 r., może być przedłużony na wniosek kierownika katedry nie więcej jak o dwa lata, o ile 
adiunkt uzyskał pozytywną ocenę Wydziałowej Komisji do spraw Rozwoju Kadr o dotychczasowym 
dorobku naukowo-badawczym oraz stanie zaawansowania pracy habilitacyjnej, rokującym pomyślne 
zakończenie przewodu habilitacyjnego w dodatkowym okresie zatrudnienia. W takim przypadku po 
upływie roku od dnia przedłużenia zatrudnienia powinna zostać dokonana ocena pracy adiunkta. 

2. Ośmioletni okres zatrudnienia asystenta, zatrudnionego po wejściu w życie Statutu z dnia 18 maja 
2006 r., może być przedłużony na wniosek kierownika katedry nie więcej jak o dwa lata, o ile 
asystent uzyskał pozytywną ocenę Wydziałowej Komisji do spraw Rozwoju Kadr o dotychczasowym 
dorobku naukowo-badawczym oraz stanie zaawansowania pracy doktorskiej, rokującym pomyślne 
zakończenie przewodu doktorskiego w dodatkowym okresie zatrudnienia. W takim przypadku po 
upływie roku od dnia przedłużenia zatrudnienia powinna zostać dokonana ocena pracy asystenta. 

3. W stosunku do nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, zatrudnionego na stanowisku adiunkta okres zatrudnienia na tym stanowisku nie 
może przekroczyć ustawowych dziewięciu lat. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek Dziekana, zaopiniowany przez Radę 
Wydziału, może przedłużyć ustawowy okres zatrudnienia nie więcej niż o trzy lata. 

5. Postanowienia, o których mowa w ust. 3 i 4, dotyczą adiunktów zatrudnionych po wejściu w życie 
Statutu uchwalonego w dniu 21 października 2003 r. 

6. Nauczycielowi akademickiemu nieposiadającemu stopnia naukowego doktora habilitowanego, 
zatrudnionemu na stanowisku adiunkta przed wejściem w życie Statutu uchwalonego w dniu 21 
października 2003 r., w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek Dziekana, 
zaopiniowany przez Radę Wydziału, może przedłużyć okres zatrudnienia na tym stanowisku 
maksymalnie o dziewięć lat, w stosunku do okresu wskazanego w ust. 3. 

7. Warunki przedłużenia okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 i 6, określa zarządzeniem 
Rektor.”. 
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49. § 119 otrzymuje brzmienie: 
„1. Statut Uniwersytetu uchwala oraz dokonuje w nim zmian Senat, przy czym dla podjęcia uchwały w 

tym zakresie wymagane jest osiągnięcie większości 2/3 głosów członków wchodzących w skład 
Senatu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających na Uczelni. 

2. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni. 
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, wymóg zasięgnięcia opinii 

uważa się za spełniony. 
4. Statut uczelni publicznej wchodzi w życie z dniem określonym w Uchwale Senatu.”. 
 
 

§ 2 
 
Upoważnia się J. M. Rektora do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego 
wraz z wprowadzeniem jednolitej numeracji. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


