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:
1. W § 1 ust. 1 Statutu zmienia się oznaczenie publikatora Ustawy na: (Dz. U. z 2020 r., poz. 85
ze zm.).
2. W § 1 ust. 6 Statutu dodaje się pkt 11 w brzmieniu: Związek zawodowy – związek zawodowy
działający w Uczelni, któremu zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 263 ze zm.) przysługują uprawnienia organizacji
związkowej.
3. W § 1 ust. 7 Statutu po słowach „wspólnotę Uczelni” dodaje się słowa: „i zachowują status
członka wspólnoty Uczelni do dnia ustania stosunku pracy, ukończenia studiów lub skreślenia z
listy studentów lub doktorantów”.
4. Tytułowi Rozdziału I Działu II Statutu nadaje się brzmienie: „Organy Uczelni”.
5. W § 5 zdanie pierwsze Statutu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa: „w
szczególności rady określone w § 45 i § 100 Statutu.”.
6. Skreśla się § 5 ust. 6 Statutu.
7. W § 7 ust. 3 Statutu sformułowanie „przewidują inne wymagania” zastępuje się
sformułowaniem „stanowią inaczej”.
8. W § 15 ust. 1 Statutu po słowach „Radę Uczelni” dodaje się przecinek oraz słowa „po
zaopiniowaniu przez Senat”.
9. W § 28 ust. 1 Statutu słowo „dłużej” zastępuje się słowem „więcej”.
10. W § 51 ust. 2 Statutu po słowie „Rektor” dodaje się słowa „w drodze zarządzenia”.
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11. W § 62 ust. 2 Statutu sformułowanie „jednostkami organizacyjnymi Uczelni” zastępuje się
sformułowaniem „funkcjonowaniem Uczelni”.
12. W § 70 ust. 6 Statutu słowo „dydaktyki” zastępuje się słowami „kształcenia i wychowania
studentów lub udziału w kształceniu doktorantów”.
13. W § 84 ust. 2 Statutu słowo „uczelnianej” zastępuje się słowem „Uczelnianej”.
14. W § 89 ust. 1 Statutu po słowie „studia” dodaje się słowa: „I i II stopnia”.
15. W § 97 ust. 2 Statutu słowo „wybierają” zastępuje się słowem „wskazują”.
16. W § 97 ust. 3 Statutu słowo „wchodzą” zastępuje się słowem „wchodzi”.
17. W § 97 ust. 3 pkt 1 Statutu skreśla się myślnik i słowa „wskazanych przez Rady Menadżerów”.
18. W § 97 ust. 3 pkt 2 Statutu skreśla się słowa „wskazanych przez Samorząd Studencki” i dodaje
kropkę.
19. W § 97 ust. 4 pkt 1 Statutu skreśla się myślnik i słowa „wskazanych przez Rady Menadżerów”.
20. W § 97 ust. 4 pkt 2 Statutu skreśla się myślnik i słowa „wskazanych przez Samorząd
Studencki”.
21. W § 111 ust. 3 Statutu słowo „wydziału” zastępuje się słowem „Wydziału”.
§2
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Kaleta

2

PROJEKT
UZASADNIENIE
Zmiany objęte projektem uchwały przewidują zmiany Statutu UEW o charakterze
redakcyjnym, stylistycznym lub uszczegóławiającym. Spośród tak proponowanych zmian wypada
zwrócić uwagę, że:
1) Naturalną konsekwencją przysługiwania statusu członka wspólnoty Uczelni jej pracownikom,
studentom i doktorantom pozostaje utrata tego statusu w razie ustania stosunku pracy,
ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów i doktorantów (projektowane brzmienie §
1 ust. 7 Statutu UEW).
2) Nie powinno ulegać wątpliwości, że przysługiwanie uprawnień organizacji związkowej
ustawodawca uzależnił od spełnienia wymogu ilościowego (odnoszącego się do liczby
zrzeszanych osób) oraz od wypełniania względem pracodawcy obowiązku informowania o
liczbie członków, według określonych ustawowo zasad (por. art. 251 ustawy z dn. 23 maja
1991 r., t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 263 ze zm.). O tym, jakiej organizacji przysługuje status
„związku zawodowego” (uprawnienia organizacji związkowej) decyduje zatem sam
ustawodawca (definicja wprowadzana w § 1 ust. 6 pkt 11 Statutu UEW stanowi jedynie
powielenie rozwiązań ustawowych).
3) Skoro opiniowanie kandydatów na Rektora stanowi zadanie Senatu (§ 30 pkt 6 Statutu UEW)
w § 15 ust. 1 Statutu UEW należałoby wyraźnie podkreślić, że Rektora Uczelni wybiera
Kolegium Elektorów bezwzględną większością głosów spośród kandydatów wskazanych
przez Radę Uczelni, po zaopiniowaniu przez Senat (projektowane brzmienie § 15 ust. 1
Statutu UEW).
4) Zmiana proponowana w § 51 ust. 2 Statutu UEW uwzględnia regulację § 11 Statutu UEW (W
celu realizacji szczegółowych zadań ustawowych i statutowych Rektor wydaje zarządzenia i
pisma okólne).
5) Wobec posługiwania się przez ustawodawcę sformułowaniem „kształcenia i wychowania
studentów lub udziału w kształceniu doktorantów” (art. 115 PSWiN) proponuje się
zrezygnowanie z wyrazu „dydaktyki” i zastąpienie go ww. zwrotem ustawowym
(projektowane brzmienie § 70 ust. 6 Statutu UEW).
6) Z § 97 ust. 2 Statutu UEW wynika jednoznacznie, że kandydatów na członków Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
wskazują właściwe Rady Menedżerów – spośród nauczycieli akademickich oraz Rada
Uczelniana Samorządu Studenckiego – spośród studentów. Nie zachodzi zatem potrzeba
powtarzania w § 97 ust. 3 i 4 Statutu UEW, że nauczyciele akademiccy i studenci wchodzący
w skład obu komisji zostali wskazani przez (kolejno) Radę Menedżerów oraz Radę
Uczelnianą Samorządu Studenckiego, skoro to właśnie do ich wyłącznej kompetencji
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zastrzeżono wskazywanie kandydatów (projektowane zmiany w § 97 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz w §
97 ust. 4 pkt 1 i 2 Statutu UEW).
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