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UCHWAŁA  NR  R.0000.223.2020 

 

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. § 30 pkt 33 Statutu otrzymuje brzmienie: „opiniowanie planu rzeczowo – finansowego”.  

2. § 107 Statutu otrzymuje brzmienie:  

1. Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu 

rzeczowo-finansowego, zatwierdzonego przez Rektora i zaopiniowanego przez Radę 

Uczelni i Senat. 

2. Rektor wykonuje plan rzeczowo-finansowy i odpowiada za jego opracowanie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w tym zwłaszcza dotyczącymi finansów publicznych  

i rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w Ustawie. 

3. Rektor przedstawia Radzie Uczelni do zaopiniowania projekt planu rzeczowo-

finansowego najpóźniej do dnia 15 czerwca roku, którego plan dotyczy, a Rada Uczelni 

opiniuje plan rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia go przez 

Rektora. To samo dotyczy zmian planu rzeczowo-finansowego, z zastrzeżeniem ust.  

4 poniżej. 

4. Rektor może dokonać zmiany planu rzeczowo-finansowego, bez konieczności uzyskania 

opinii Rady Uczelni i Senatu, jeżeli zmiana ta nie będzie obniżać więcej niż o 10% 

kwoty wyniku finansowego zaplanowanego w zaopiniowanym przez Radę Uczelni  

i Senat planie rzeczowo-finansowym.  Inne zmiany planu rzeczowo-finansowego 

opiniowane są pod względem celowości, gospodarności oraz zgodności zmiany ze 

strategią Uczelni. 
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5. Zasady podziału środków finansowych pochodzących z subwencji, dotacji, środków  

i funduszy przeznaczonych na działalność Uczelni pomiędzy wydziały ustala Rektor po 

zasięgnięciu opinii Rad Wydziałów.  

3. § 108 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rektor oraz przewodniczący Rady Uczelni nie 

rzadziej niż dwa razy w roku przekazują informacje Senatowi o sytuacji finansowej Uczelni, 

w tym wynikające z zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz planu rzeczowo-

finansowego, lub o istotnych wydarzeniach związanych z zarządzaniem Uczelnią.”. 

4. Uchyla się § 108 ust. 8 Statutu, a dotychczasowe ustępy 9 i 10 otrzymują numery kolejno 

8 i 9.   

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

 

 

 Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


