
 

SENAT

UCHWAŁA NR  0000 - 37 /11 
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia  19 maja 2011 r. 

 
w sprawie 

 
utworzenia Wrocławskiej Unii Akademickiej 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraża zgodę na utworzenie i przystąpienie do 
związku uczelni akademickich mających siedziby we Wrocławiu, pod nazwą: „Wrocławska Unia 
Akademicka” zwanego dalej Unią. 

2. Założycielami Unii są uczelnie, których Senaty wyraziły zgodę na przystąpienie do związku uczelni 
akademickich.  

3. Zasady przystąpienia kolejnych uczelni do Unii po jej utworzeniu określi Statut Unii. 
 

§ 2 
 
1. Celem Unii jest integracja środowiska akademickiego Wrocławia przez stworzenie wspólnej 

organizacji, która będzie wspomagała jej uczestników w doskonaleniu działań statutowych, 
zwiększaniu konkurencyjności i kreatywności. 

2. Uczestnictwo w Unii opiera się na zasadzie suwerenności uczestników w ich wewnętrznej organizacji i 
strukturze przy jednoczesnej integracji wokół celów Unii. 

3. Finansowanie przedsięwzięć oparte będzie na proporcjonalnej partycypacji w kosztach, zgodnie z 
zasadami ustalonymi przez założycieli, w oparciu o wielkość dotacji stacjonarnej. 

 
§ 3 

 
Do zadań Unii będzie należało w szczególności: 
1) prowadzenie wspólnej polityki w zakresie tworzenia nowoczesnej, unikatowej infrastruktury 

badawczej i artystycznej, w tym specjalistycznych centrów naukowych i artystycznych; 
2) prowadzenie wspólnej polityki w zakresie tworzenia interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych 

kierunków studiów, połączonej z wymianą niezbędnej kadry naukowej; 
3) integracja działań dla wzbogacania zakresu i form kształcenia na studiach doktoranckich oraz 

tworzenie środowiskowych studiów doktoranckich; 
4) prowadzenie wspólnej polityki w zakresie tworzenia nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej 

przeznaczonej szczególnie dla nowych interdyscyplinarnych i unikatowych kierunków kształcenia; 
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5) tworzenie wspólnego zintegrowanego systemu kształcenia w zakresie języków obcych i wychowania 
fizycznego oraz umożliwienie alternatywnego studiowania przedmiotów w uczelniach Unii; 

6) kształtowanie wspólnej polityki i współpracy w zakresie edukacji z wyższymi szkołami zawodowymi 
w regionie; 

7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie tworzenia nowej, wspólnej bazy socjalnej dla 
studentów, w tym domów studenckich oraz centralizowanie zarządzania bazą socjalną członków Unii;  

8) integracja działań w zakresie rozwoju bazy materialnej i kadrowej dla zintegrowanego centrum sportu 
akademickiego Wrocławia; 

9) tworzenie centrum kultury studenckiej; 
10) tworzenie wspólnego funduszu stypendialnego;  
11) prowadzenie wspólnej polityki w zakresie promocji Unii i uczelni ją tworzących; 
12) koordynacja działań w zakresie reprezentacji uczelni tworzących Unię w krajowych gremiach 

akademickich; 
13) ogłaszanie przetargów na sprzęt i materiały oraz prowadzenie wspólnych negocjacji z dostawcami 

energii, ciepła, wody i innych usług; 
14) integracja działań w zakresie kształcenia przez całe życie (uniwersytet otwarty, uniwersytet trzeciego 

wieku i inne formy kształcenia). 
 

§ 4 
 

1. Uczelnie tworzące Unię udostępnią swoje składniki mienia, w tym obiekty, pomieszczenia i ich 
wyposażenie w zakresie ustalonym w drodze porozumień zawartych przez Rektorów na wyposażenie 
Unii w celu umożliwienia jej wykonywania zadań.  

2. Majątek wytworzony po utworzeniu Unii i uzyskaniu przez nią osobowości prawnej stanie się jej 
własnością. 

§ 5 
 
Organizację wewnętrzną i ustrój organów Unii oraz zasady i tryb ich wyłaniania, a także kompetencje 
organów określi Statut Unii. 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały w celu podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie utworzenia Unii powierza się 
Rektorowi. 

 
§ 7 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 


