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UCHWAŁA  NR  R.0000.11.2019 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

w sprawie 

 

trybu powołania pierwszej Rady Uczelni  
 

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) postanawia się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. W skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi 6 osób powoływanych przez Senat oraz Przewodniczący 

samorządu studenckiego.  

2. Spośród członków powoływanych przez Senat 3 członków pochodzi spoza wspólnoty uczelni. 

3. Członkom Rady Uczelni po podjęciu przez Senat odpowiedniej uchwały przysługuje wynagrodzenie.  

 

 

§ 2 

 

1. Kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać:  

a. Rektor, 

b. co najmniej 10 członków Senatu. 

2. Zgłoszenie kandydatury wraz z życiorysem składa się do Biura Rektora, które przekazuje zgłoszenia 

do Uczelnianej Komisji Wyborczej 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 

4. Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją muszą być złożone do 20 marca 2019 r. 

 

 

§ 3 

 

1. Członkowie Rady Uczelni są powoływani przez Senat w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Senatu. 

2. Do przeprowadzenia wyborów pierwszej Rady Uczelni Senat powołuje komisję w składzie nie więcej 

niż 3 osoby. 

3. W razie uzyskania bezwzględnej większości głosów przez więcej niż 3 kandydatów z listy 

kandydatów spośród członków wspólnoty uczelni lub z listy kandydatów spoza wspólnoty uczelni, 

powołani do Rady Uczelni zostają kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów 

za ich powołaniem. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów na nieobsadzone miejsce uzyskało tę samą 
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liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dotyczące tych kandydatów. Członkiem 

Rady Uczelni zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów za jego powołaniem  

4. W razie nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez wymaganą liczbę kandydatów z listy 

członków wspólnoty uczelni lub spoza wspólnoty uczelni dopuszcza się możliwość zarządzenia 

ponownego głosowania nad kandydaturami z listy obejmującej nieobsadzone miejsca w Radzie 

Uczelni, poczynając od kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów z tej 

listy. 

5. Jeżeli nie powołano pełnego składu Rady Uczelni, zarządza się wybory dodatkowe, które 

przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną powyżej. Senat określi dodatkowy termin składania 

dokumentów dla kandydatów. 

6. Przewodniczącym Rady Uczelni jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty uczelni, wybrany przez 

Senat w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

7. Kandydata lub kandydatów na przewodniczącego Rady Uczelni może zgłosić Przewodniczący Senatu 

lub Rada Uczelni. 

8. Przewodniczącego powołuje Senat na kolejnym posiedzeniu Senatu. 

9. Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do 31.12.2020 r.   

  

 

§ 4 

 

Do dnia wejścia w życie nowego Statutu do zadań Rady Uczelni należy:  

1) opiniowanie projektu Statutu, 

2) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat, 

3) uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady. 

 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Rektor 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr R.0000.11.2019 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 
 

 

imię i nazwisko 

 

adres zamieszkania 

 

PESEL 

 

 

1. Niniejszym oświadczam, iż:  

 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiadam wykształcenie wyższe (nie dotyczy Przewodniczącego samorządu studenckiego);  

3) korzystam z pełni praw publicznych;  

4) nie byłem/nie byłam karany/karana karą dyscyplinarną;  

5) nie byłem/nie byłam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

6) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (dzień podjęcia uchwały w sprawie 

powołania mnie do Rady uczelni);  

7) przyjmuję do wiadomości, że członkostwa w Radzie uczelni nie mogę łączyć z :  

 pełnieniem funkcji organu w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu lub w innej 

uczelni,  

 członkostwem w radzie innej uczelni,  

 zatrudnieniem w administracji publicznej.  

 

2. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu na kadencję trwającą do 31 grudnia 2020 r. 

3. Zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu o zmianie danych/oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie w okresie od dnia 

dokonania zgłoszenia do dnia zakończenia kadencji.  
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Oświadczenie lustracyjne o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce - zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów składam na 

odrębnym druku (Dz. U. 2017 poz. 2186 z późn. zm.).* (wzór: 

https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia/24221,Oswiadczenie-lustracyjne-wzor-w-formacie-pdf.pdf) 

 

Jestem zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 

z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.* 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

……………………………………..  

data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. życiorys kandydata (nie dotyczy Przewodniczącego samorządu studenckiego); 

2. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (nie dotyczy Przewodniczącego samorządu 

studenckiego); 

3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 

4. oświadczenie lustracyjne; 

5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia/24221,Oswiadczenie-lustracyjne-wzor-w-formacie-pdf.pdf
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Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr R.0000.11.2019 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (dalej w treści niniejszego pisma również „dane”) w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego do Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dalej w 

treści niniejszego pisma również “Rada Uczelni”) oraz  w kadencji trwającej do 31 grudnia 2020 r. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 

118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: 

kontakt@ue.wroc.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: e-mail: iod@ue.wroc.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) a od 25 maja 2018 r. na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces 

rekrutacyjny, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przeprowadzania procesu rekrutacji oraz w czasie pełnienia 

funkcji członka Rady Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Dane (w tym życiorys) będą udostępniane wyłącznie członkom Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu  oraz osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych 

osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego do Rady Uczelni, podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, oraz w ramach 

obowiązujących przepisów prawa. 

7. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i w przypadku spełnienia określonych w 

tych aktach prawnych warunków, prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679. 

10. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

 

 

……………………………………………….. …………………………………………… 

  
Miejscowość, data                         Podpis  

 

 

 

 


