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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 § 53 ust. 5 Statutu dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Pełnienie funkcji kierowniczej 

przez niepełną kadencję nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym.”. 

2. W § 55 ust. 3 Statutu skreśla się słowa „jako podstawowym miejscu pracy”. 

3. W § 56 ust. 2 Statutu skreśla się przecinek i słowa: „zatrudniony w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy”. 

4. § 57 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie: „Do zadań Dziekana należy w szczególności, 

kierowanie pracami Rady Wydziału oraz Rady Naukowej Dyscypliny, jeżeli została 

utworzona w ramach wydziału i o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w § 36 ust. 4.”.  

5. W § 60 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu oraz w § 60 ust. 2a Statutu sformułowanie „zatwierdza 

przydzielanie zajęć” zastępuje się sformułowaniem „zatwierdza przydzielanie zajęć 

dydaktycznych”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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UZASADNIENIE 

 

W przypadku członków rady uczelni – pomimo generalnego zastrzeżenia, że ta sama osoba 

może być członkiem rady uczelni nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje - 

ustawodawca przewidział jednocześnie, że w przypadku powołania nowego członka  rady uczelni na 

okres do końca kadencji członka, którego członkostwo wygasło  - okresu tego „nie wlicza się do liczby 

tych kadencji”. Podobne rozwiązanie proponuje się zastosować wobec osób pełniących funkcje 

kierownicze Uczelni (projektowany § 53 ust. 5 zdanie trzecie Statutu UEW).  

Proponowane zmiany w § 55 ust. 3 oraz w § 56 ust. 2 Statutu UEW mają charakter czysto 

porządkowy (nie oznaczają rezygnacji z wymogu, aby  Uczelnia pozostawała podstawowym miejscem 

pracy dla prorektorów oraz dziekana Szkoły Doktorskiej). W mocy i w dotychczasowym brzmieniu 

pozostaje bowiem § 54 ust. 1 Statutu UEW (Rektor powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych 

spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.). 

Zmiany w komentowanych tu przepisach mają zatem na celu wyłącznie usunięcie zbędnych 

powtórzeń. 

W dotychczasowym brzmieniu § 57 ust. 4 Statutu UEW zabrakło stwierdzenia, że do 

podstawowych zadań Dziekana należy kierowanie pracami Rady Wydziału, której przewodniczy. 

Dostrzega się także potrzebę zastrzeżenia, że Dziekan nie kieruje pracami Rady Naukowej 

Dyscypliny, o ile nie spełnia warunku określonego w § 36 ust. 1 Statutu UEW (bowiem 

przewodniczącym Rady Dyscypliny jest wówczas osoba powołana przez Rektora spośród 

pracowników spełniających ten warunek, por. § 36 ust. 4 Statutu UEW). 

Zmiana w § 60 ust. 2 Statutu UEW ma charakter uszczegóławiający (nie budzi wątpliwości, że 

chodzi w nim o zajęcia dydaktyczne).  

 

 

 

 


