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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. Uchyla się § 83 Statutu.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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UZASADNIENIE 

  

Przepis § 83 Statutu UEW należy uznać za zbędny, albowiem regulowana nim kwestia 

(zasady przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Uczelni) objęta jest 

równolegle inną regulacją statutową, tj. § 110 ust. 2 pkt 1, § 110 ust. 3 oraz § 110 ust. 4 

Statutu UEW (jak również podjętą na podstawie § 110 ust. 3 Statutu UEW uchwałą Senatu nr 

R.0000.221.2019 z dn. 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i 

wykorzystywania funduszy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dalej: Uchwała). 

Wypada w tym miejscu przypomnieć, że stypendia naukowe dla pracowników Uczelni 

(o których mowa w § 83 Statutu UEW) finansowane są z tzw. funduszu własnego Uczelni (§ 

110 ust. 2 pkt 1 Statutu UEW).  

Na chwilę obecną dwa przepisy Statutu UEW regulują kwestie „zasad przyznawania 

stypendiów naukowych dla pracowników Uczelni”, przy czym § 83 ust. 2 Statutu UEW oraz § 

110 ust. 4 Statutu UEW pozostają ze sobą w sprzeczności.  

W § 83 ust. 1 Statutu UEW wskazano mianowicie, że: Zasady przyznawania 

stypendiów naukowych przez Rektora dla pracowników Uczelni określa regulamin 

stypendiów naukowych, który to regulamin uchwalany jest przez Senat na wniosek Rektora 

(§ 83 ust. 2 Statutu UEW). 

W § 110 ust. 4 Statutu UEW uchwalono tymczasem, że: Zasady przyznawania 

stypendiów z własnego funduszu na stypendia, o którym mowa w ust. 3, określa Rektor, z 

zastrzeżeniem, że zasady przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów są ustalane 

w uzgodnieniu odpowiednio z Samorządem Studenckim albo Samorządem Doktorantów, a dla 

pracowników po zasięgnięciu opinii Senatu. Nie ulega wątpliwości (wynika to wprost z § 

110 ust. 2 pkt 1 Statutu UEW), że ww. fundusz własny jest przeznaczony na stypendia za 

wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów. 

Działając na podstawie § 110 ust. 3 Statutu UEW Rektor określił, a Senat zaopiniował 

pozytywnie (Uchwałą) zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy Uczelni, w tym 

funduszu własnego na stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów (§ 6 Uchwały). 

W § 6 ust. 6 Uchwały wskazano, że środki zgromadzone w funduszu stypendialnym są 

wydatkowane zgodnie z Regulaminem stypendiów naukowych dla pracowników naukowych i 

doktorantów oraz stypendia za wyniki dla studentów (dalej: Regulamin), który ustala Rektor 

po zaopiniowaniu przez Radę Naukową Uczelni, Samorząd Studencki oraz Samorząd 

Doktorantów.  
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Ww. przepisy (§ 110 ust. 2 pkt 1 i następne Statutu UEW oraz § 6 Uchwały podjętej 

przez Senat na podstawie § 110 ust. 3 Statutu UEW) określają zatem w sposób wyczerpujący 

zasady i podstawę przyznawania przez Rektora stypendiów naukowych dla pracowników 

Uczelni (co czyni zbędnym § 83 Statutu UEW). Skoro zatem kwestia stypendiów naukowych 

dla pracowników Uczelni jest regulowana w sposób wyczerpujący ww. przepisami – nie 

dostrzega się podstaw dla utrzymywania w mocy § 83 Statutu UEW.  

 

 


