
  
 

 SENAT 
 

UCHWAŁA  NR  R.0000.159.2019 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 17 października 2019 r. 

 

w sprawie 

 

wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i procedurę przyznawana 

odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 

 

§ 1 

 

Na podstawie § 114 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Senat uchwala Regulamin 

określający zasady i procedurę przyznawana odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu”. 

 

 

Regulamin określający zasady i procedurę przyznawana odznaczenia  

„Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 
 

 

Przyznawanie odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 

 

 

§ 2 

 

1. Przyznawanie odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 

zwanego dalej “Odznaczeniem”, ma na celu wyróżnianie szczególnie zasłużonych pracowników 

oraz emerytowanych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwanego dalej 

“Uczelnią” lub “UEW”, którzy swoją długoletnią, sumienną pracą i nieskazitelną postawą etyczną 

przyczynili się do jej rozwoju, tworzenia pozytywnego wizerunku Uczelni w Polsce i poza jej 

granicami. 

2. Odznaczenie wymienione w ust. 1 może być przyznane również osobom spoza Uczelni oraz 

instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i kształtowania pozytywnego wizerunku Uczelni, 

jak również studentom, którzy przyczynili się do podniesienia autorytetu Uczelni lub rozsławiania 

jej imienia. 

3. Wyjątkowo odznaczenie może być przyznawane i nadane pośmiertnie osobom, o których mowa  

w ust. 1. 

 

§ 3 

 

1. Odznaczenie nadaje Senat. 

2. Wnioski o odznaczenia opiniuje właściwa Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń, zwana dalej 

Komisją.  



  
 

 SENAT 
3. Komisja po zapoznaniu się z wnioskami, przekazuje dokumenty wraz z protokołem Rektorowi. 

4. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Odznaczenia przysługuje:  

a) osobom pełniącym funkcje kierownicze w rozumieniu § 53 Statutu; 

b) kanclerzowi; 

c) stowarzyszeniom naukowym i społecznym działającym na terenie Uczelni; 

d) Samorządowi Studentów  UEW; 

e) Samorządowi Doktorantów; 

f) organizacji związkowej działającej na Uczelni.  

5. Rektor może wystąpić o nadanie Odznaczenia z własnej inicjatywy. 

6. Odznaczenie przyznawane jest jednokrotnie. 

 

§ 4 

 

1. Wniosek o nadanie Odznaczenia  musi zawierać: 

a) imię i nazwisko pracownika, emerytowanego pracownika UEW lub nazwę instytucji; 

b) dane kontaktowe; 

c) uzasadnienie, które powinno obejmować opis działalności zawodowej pracownika, w tym 

informację o jego stażu pracy w UEW, wyczerpujący opis działalności społecznej  

i organizacyjnej oraz zasług na rzecz Uczelni.  

d) wzór wniosku o nadanie Odznaczenia znajduje się w załączaniu nr 1.  

 

§ 5 

 

1. Odznaczenie wręcza Rektor podczas uroczystości Święta Uczelni lub innych wydarzeń 

organizowanych przez Uczelnię w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter nadania 

Odznaczenia. 

2. Wręczenie Odznaczenia poprzedzone jest odczytaniem aktu jego nadania (załącznik nr 2). 

3. Osobę wygłaszającą laudację jest Rektor lub osoba wyznaczona przez Rektora. 

4. W przypadku nadania Odznaczenia pośmiertnie, rytuał jego przekazania rodzinie lub 

odpowiedniej instytucji ustalany jest każdorazowo, stosownie do okoliczności. Decyzję  

o warunkach, okolicznościach i terminie uhonorowania Odznaczeniem pośmiertnie podejmuje 

Rektor. 

 

§ 6  

 

1. Tworzy się rejestr nadanych Odznaczeń. Do rejestru wprowadza się imię i nazwisko osoby lub 

nazwę instytucji, której nadano Odznaczenie. 

 

§ 7 

 

1. Dokumentację związaną z procesem nadania Odznaczenia oraz rejestr prowadzi Biuro Rektora. 

2. Obsługę administracyjną postępowania o nadanie Odznaczenia zapewnia Biuro Rektora. 

3. Wniosek o nadanie Odznaczenia kierowany jest do Rektora za pośrednictwem Biura Rektora. 

 

§ 8 

 

Dokumentację nadania Odznaczenia pracownikowi UE we Wrocławiu przechowuje się w jego 

aktach osobowych przez okres:  
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1) 1 roku – w przypadku nienadania Odznaczenia.  

2) 50 lat – w przypadku nadania Odznaczenia.  

 

§ 9 

 

1. Wzór wniosku o nadanie Odznaczenia znajduje się w załączniku nr 1. 

2. Wzór Odznaczenia „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” stanowi 

załączniki nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 10 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1do uchwały nr R.0000.159.2019  z 17 października 2019 r. 

 
 

WNIOSEK 

o nadanie odznaczenia "Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 

 

1. Dane/informacje o kandydacie: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon /nazwa, adres 

organizacji lub osoby prawnej/: 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

2. Dane wnioskodawcy: 

 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

adres, nr telefonu do kontaktu  

 ..................................................................................................................................................  

3. Opis zasług kandydata uzasadniający złożenie wniosku: 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Wrocław, dnia ......................                                                       ............................................... 

                                      podpis wnioskodawcy 



  
 

 SENAT 
4. Opinia Komisji ds. Nagród i Odznaczeń  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Wrocław, dnia ..........................                                               .................................................. 

                                                                                             podpis Przewodniczącego Komisji  

================================================================= 

5. Opinia Rektora 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

Wrocław, dnia ...............................                                         ............................................ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 SENAT 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr R.0000.159.2019  z 17 października 2019 r. 

 

AKT NADANIA 

  

Na mocy uchwały Senatu Nr …………………….. 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 z dnia ………………………… r.  

nadaję Pani/Panu 

 

……………………………….. 

 

Odznaczenie Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

    

 

 

      Rektor 

 

 

 

Wrocław, …………… r.  

 

 


