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UCHWAŁA  NR  R.0000.217.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 22 października 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. W § 27 Statutu w miejsce dotychczasowego ustępu 4 wprowadza się ustęp 4 o treści:  

Wygaśnięcie mandatu członka Senatu następuje w przypadkach:   

1) określonych w Ustawie,   

2) utraty statusu członka wspólnoty Uczelni,  

3) określonych w regulaminie Samorządu Studenckiego lub regulaminie Samorządu 

Doktorantów, w przypadku członków Senatu, o których mowa w ust.2 pkt.3 powyżej.  

2. W § 27 Statutu dodaje się ustęp 5 i 6 w brzmieniu:  

5. Wygaśnięcie członkostwa w Senacie stwierdza Przewodniczący Senatu niezwłocznie po 

otrzymaniu informacji o zaistnieniu ku temu ustawowej lub statutowej przesłanki.  

6. Członek Senatu zachowuje mandat do końca kadencji jako przedstawiciel grupy, którą 

reprezentował w dniu wyborów pod warunkiem, że pozostaje nadal członkiem wspólnoty 

Uczelni, w rozumieniu § 1 ust. 7 Statutu.  

3. § 29 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „W posiedzeniach Senatu uczestniczą bez prawa 

udziału w głosowaniu, o ile nie są członkami Senatu: Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz, 

Kwestor, Przewodniczący Rady Uczelni lub wskazani przez niego członkowie Rady oraz 

inne osoby zaproszone przez Rektora.”.  

4. W § 29 Statutu dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje numer 4. 
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5. W § 29 Statutu dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „W posiedzeniach Senatu uczestniczy  

z głosem doradczym przedstawiciel każdego związku zawodowego (po jednym z każdego 

związku zawodowego)”.  

6. W § 30 Statutu dodaje się pkt 34) w brzmieniu: „wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych 

przez organy Uczelni, w zakresie należącym do kompetencji organu, który sprawę 

przedstawia.”.  

7. § 32 Statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Senat - na wniosek Rektora lub z inicjatywy własnej może powołać komisje stałe do końca 

swojej kadencji. Senat może tworzyć komisje doraźne w celu wykonania określonego 

zadania. 

2. Senat w uchwale o utworzeniu komisji określa zakres jej działania oraz skład osobowy. 

3. Projekt uchwały, o której mowa w ustępie powyżej określa imienną listę kandydatów na 

członków komisji, w tym jej przewodniczącego i jest poddawany jednemu głosowaniu. 

Uchwała o utworzeniu komisji wymaga bezwzględnej większości głosów. 

4. Co najmniej 1/4 składu komisji stałej powinni stanowić członkowie Senatu. 

5. W pracach komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel każdego 

związku zawodowego (po jednym z każdego związku zawodowego). 

 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

 

 

 Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


