
PROJEKT UCHWAŁY 

Uchwała Nr R.0000.[…].2022 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia […] czerwca 2022 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 (t.j. Dz. U. 2022 poz. 574 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 z późniejszymi zmianami 

(tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 października 2021 r.; dalej: Statut), wprowadza się 

następujące zmiany:  

 

§ 71 otrzymuje brzmienie / dodaje się § 70a w brzmieniu1: 

 

1. Rektor, z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana wydziału, może nadać na czas określony 

osobie niebędącej pracownikiem Uczelni i uczestniczącej w Uczelni w prowadzeniu badań 

naukowych lub zajęć dydaktycznych status profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

2. Profesor, badacz oraz wykładowca afiliowany przy Uczelni może, w zakresie określonym przez 

Rektora, prowadzić badania naukowe na Uczelni, uczestniczyć w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych oraz w sposób określony przez Rektora korzystać z zasobów Uczelni. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

                                                           
1 Przed procedowaniem niniejszej uchwały procedowana będzie uchwała wprowadzająca zmiany w Dziale III Statutu UEW. W 
zależności od wyniku głosowania ustalona zostanie ostateczna wersja niniejszej uchwały, tj. w przypadku uchwalenia 
postulowanych zmian w Dziale III Statutu UEW (w tym: uchylenia dotychczasowego brzmienia § 71 ust. 1 do 6) niniejsza 
uchwała otrzyma brzmienie „§ 71 otrzymuje brzmienie” (w miejsce uchylonych przepisów ust. 1 do ust. 6 wprowadzone 
zostaną dwa ustępy jak wyżej), a w przypadku odrzucenia postulowanych zmian Dziale III Statutu UEW (niepodjęcia uchwały, 
która je przewiduje) pod głosowanie zostanie poddane „dodanie §70a w brzmieniu”. 



Uzasadnienie 

 

Wzorem innych uczelni (por. m.in. Uniwersytet Warszawski) dostrzeżono potrzebę statutowego 

uregulowania kwestii przyznawania „statusu profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy 

UEW”. Coraz liczniej zgłaszają się zwłaszcza zagraniczni badacze, poszukujący afiliacji w UEW jako 

uczelni zagranicznej. Dostrzega się potrzebę zapewnienia im możliwości prowadzenia badań 

naukowych lub zajęć dydaktycznych oraz korzystania z zasobów uczelni (nie wiążąc się węzłem 

stosunku pracy, czy odpłatnej umowy cywilnoprawnej) - na zasadach określanych przez Rektora (w tym 

np. z możliwością wydawania dokumentu zaświadczającego o fakcie nawiązanej współpracy i jej 

efektach).  

 

 


