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UCHWAŁA  NR  R.0000.129.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

w sprawie 

 

 
zasad powoływania i funkcjonowania komisji senackich 

 

 

 

W związku z § 32 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r. 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ustala co następuje.  

 

§ 1 

 

1. Zadaniem stałej komisji senackiej, zwanej dalej "komisją", jest opiniowanie i przygotowywanie 

wniosków odnoszących się do oznaczonego obszaru działalności Uczelni.  

2. Komisje rozpatrują sprawy, wchodzące w zakres działania Senatu, na wniosek Rektora lub  

z własnej inicjatywy,  

3. Komisje w sprawach wchodzących w ich zakres działania ustalony uchwałą Senatu, opracowują 

materiały, opinie, przedstawiają wnioski i propozycje oraz przygotowują określone dokumenty 

lub projekty uchwał Senatu na wniosek Rektora, Senatu i innych organów kolegialnych,  

o których mowa w § 5 ust.1 Statutu lub na wniosek osób pełniących funkcje kierownicze  

w Uczelni 

 

§ 2 

 

1. Senat powołuje członków komisji dbając o odpowiednią reprezentację wydziałów i innych 

jednostek organizacyjnych.  

2. Na wniosek właściwych samorządów w skład komisji senackich wchodzą po jednym 

przedstawicielu Samorządu Studenckiego UEW oraz Samorządu Doktorantów UEW. 

3. W skład komisji mających w swym zakresie działania sprawy doktorantów wchodzą 

przedstawiciele doktorantów lub przedstawiciele organów Samorządu Doktorantów. 

4. W skład komisji mających w swym zakresie działania sprawy studenckie wchodzą 

przedstawiciele studentów lub przedstawiciele organów Samorządu Studenckiego. 

5. W pracach komisji uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych 

działających w Uczelni (po jednym z każdego związku), jeżeli przedmiotem prac komisji są 

sprawy pracownicze objęte ustawowym zakresem działania zakładowych organizacji 

związkowych. 
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§ 3 

 

1. Komisja na wniosek jej przewodniczącego może wybrać ze swojego grona 

wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje 

wiceprzewodniczący lub wskazany przez niego członek komisji. 

2. Członkowie komisji osobiście uczestniczą w jej posiedzeniach a swoją obecność potwierdzają na 

imiennej liście obecności. 

3. Przewodniczący komisji lub komisja mogą zapraszać gości do udziału w posiedzeniach komisji 

oraz mogą, w miarę możliwości, umożliwić innym osobom zainteresowanym udział  

w posiedzeniach komisji. Przewodniczący komisji powiadamia komisję o udziale gości lub 

takich osób w posiedzeniu. 

4. Członek Senatu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach każdej komisji bez prawa udziału  

w głosowaniu. Prawo głosu przysługuje mu tylko w komisji, której jest członkiem. 

 

§ 4 

 

1. Wygaśnięcie członkostwa w Senacie jest równoznaczne z wygaśnięciem członkostwa tej osoby  

w komisji senackiej. 

2. Rektor stwierdza wygaśnięcie członkostwa w komisji senackiej, z własnej inicjatywy lub na 

wniosek przewodniczącego komisji, o czym informuje Senat. 

3. Wakujący mandat powinien być obsadzony w terminie 2 miesięcy od dnia zawiadomienia Senatu 

o wakacie, jeżeli do końca kadencji Senatu lub przedstawiciela, którego członkostwo wygasło, 

pozostało więcej niż 6 miesięcy. 

 

§ 5 

 

1. Członków komisji odwołuje Senat. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku: 

1) pisemnej rezygnacji członka komisji; 

2) rozwiązania stosunku pracy z Uczelnią bądź utraty statusu studenta lub doktoranta; 

3) długotrwałego, nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji. 

3. Odwołanie członka komisji z powodu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, następuje na wniosek 

komisji. 

4. W przypadku zmniejszenia składu komisji wskutek odwołania lub śmierci członka komisji Senat 

uzupełnia skład komisji. Postanowienia §4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 6 

 

1. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący. Przewodniczącym komisji jest członek Senatu. 

2. Przewodniczący komisji senackiej: 

a. przewodniczy posiedzeniom komisji i kieruje jej pracami; 

b. przedstawia Senatowi i Rektorowi przygotowane przez komisję opinie i wnioski. 

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji z własnej inicjatywy, na wniosek Senatu, Rektora 

lub jednej trzeciej członków komisji. 
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4. Stanowisko komisji wypracowane w formie, o której mowa w § 1 ust.3 jest podawane pisemnie 

do wiadomości Rektora. 

5. W przypadku rozbieżności stanowisk, na żądanie co najmniej 3 członków komisji, przedstawia 

się Rektorowi i Senatowi także wnioski mniejszości. 

6. Z przebiegu obrad komisji sporządza się protokół. 

7. Protokoły i uchwały komisji otrzymują na swoje życzenie członkowie Senatu. 

8. Dokumentacja prac komisji jest udostępniana jej członkom oraz członkom Senatu. 

9. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Rektora. 

 

§ 7 

 

1. Komisje doraźne są powoływane dla rozpatrzenia określonej sprawy.  

2. Kadencja komisji doraźnej kończy się z chwilą podjęcia przez Senat uchwały stwierdzającej 

wykonanie przez komisję powierzonego jej zadania. 

3. Zapisy § 2-6 stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


