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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 § 19 ust. 4 Statutu po słowie „Senatu” dodaje się słowa „niezwłocznie po otrzymaniu 

informacji o zaistnieniu ku temu przesłanki”. 

 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu UEW wygaśnięcie członkostwa w Radzie Uczelni stwierdza 

Przewodniczący Senatu. Rozwiązanie to stanowi powielenie regulacji ustawowej (art. 20 ust. 5 PSWiN). 

Z braku przepisu (ustawowego lub statutowego) określającego tryb ww. „stwierdzania wygaśnięcia 

członkostwa” proponuje się zapis, zgodnie z którym komentowana tu okoliczność powinna zostać 

stwierdzona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistnieniu ku temu ustawowej lub statutowej 

przesłanki. Analogiczny zapis został zaprojektowany także w przypadku członków Senatu 

(projektowany § 27 ust. 5 Statutu UEW), zaś w obu przypadkach stanowi on powielenie rozwiązania 

zastrzeżonego już Statutem UEW dla stwierdzania wygaśnięcia mandatu członków Rady Wydziału 

(por. aktualny § 42 ust. 9 Statutu UEW, w brzmieniu nadanym mu mocą uchwały nr 0000.10.2020 z dn. 

27 lutego 2020 r., zgodnie z którym: „Przewodniczący Rady Wydziału stwierdza zaprzestanie spełniania 

wymagań (…) skutkujące wygaśnięciem członkostwa w Radzie niezwłocznie po otrzymaniu informacji 

o zaistnieniu tej przesłanki” i który zachowa aktualność także po uchwaleniu projektowanych zmian w 

§ 42 Statutu UEW). 

 

 


