
PROJEKT UCHWAŁY 

Uchwała Nr R.0000.[…].2022 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia […] czerwca 2022 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 (t.j. Dz. U. 2022 poz. 574 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 z późniejszymi zmianami 

(tekst ujednolicony według stanu na dzień 1 października 2021 r.), wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. W § 1 ust. 1 zmienia się przywołany publikator Ustawy na: „(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze 

zm.)”. 

2. W § 1 ust. 5: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „w języku francuskim – L’Université des Sciences Economiques 

de Wrocław”, 

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „w języku hiszpańskim – La Universidad de Ciencias Económicas 

en Wrocław”, 

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „w języku rosyjskim – Вроцлавский университет экономики и 

бизнеса”, 

4) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „w języku ukraińskim – Вроцлавський економічний 

університет”, 

5) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „w języku włoskim – Università di Economia a Wrocław”, 

6) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „w języku łacińskim – Universitas Oeconomica 

Wratislaviensis”. 

3. W § 3 ust. 1 pkt 7 skreśla się literę „w” w lit. a do lit. c i dodaje się literę „w” w pkt 7 po słowie 

„udziału” a przed znakiem „:”. 

4. W § 9 ust. 3 skreśla się literę „o” w pkt 1 do pkt 3 i dodaje się literę „o” w ust. 3 po słowie 

„wyborców” a przed znakiem „:”. 

5. W § 14a ust. 1 zmienia się słowo „zadaniu” na „zdaniu”.  

6. W § 14d ust. 4 zmienia się zapisy „samorząd doktorantów” oraz „samorząd studentów” na 

tożsame zapisy rozpoczynające się wielkimi literami.  



7. § 39  otrzymuje brzmienie: „Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział, którego 

zadaniem jest zapewnienie warunków i prowadzenie działalności naukowej oraz promowanie 

kadr naukowych.”.  

8. W § 42 ust. 4 pkt 4 oraz ust. 14 sformułowanie „niebędący nauczycielami akademickimi” oraz 

„niebędących nauczycielami akademickimi” zastępuje się sformułowaniem „administracji i 

obsługi”. 

9. W § 42 ust. 5 sformułowanie „w pracach Rady” zastępuje się słowami „ w Radzie”. 

10. W § 62 ust. 1 skreśla się pkt 3.  

11. § 72  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnia się w grupach:   

1) pracowników administracyjnych i obsługi,   

2) pracowników bibliotecznych.”. 

12. Tytuł Rozdziału VII Działu III otrzymuje brzmienie: „Nagrody Rektora”. 

13. W § 93 ust. 1 zmienia się zapis „samorząd studentów” na tożsamy zapis rozpoczynający się 

wielkimi literami.  

14. W § 101 ust. 2 zmienia się zapis „przewodniczący Samorządu Studenckiego w Filii” na zapis 

„przedstawiciel studentów z Filii”.  

15. W § 102 ust. 3 w miejsce kropki wpisuje się: „i, o ile zostali powołani, ich zastępcy.”.  

16. W § 103 ust. 2 wyrazy „dyscyplinie kierunku” zastępuje się sformułowaniem „dyscyplinie 

wiodącej kierunku”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

  



Uzasadnienie 

 

Zmiany objęte projektem uchwały przewidują głównie zmiany o charakterze redakcyjnym, 

stylistycznym lub uszczegóławiającym, przy czym spośród tak zaproponowanych zmian, za wymagające 

nieco większej uwagi uznać należy zmiany objęte pkt 8 oraz pkt 10 do pkt 12 projektowanej uchwały. 

Co się tyczy pkt 10 (skreślenie pkt 3 w § 62 ust. 1 Statutu) wypada podkreślić, że przepis, 

zgodnie z którym „Do zadań Kanclerza należą w szczególności: pełnienie funkcji przełożonego 

służbowego w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, niepodlegających 

innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w Uczelni” pozostaje chybionym powieleniem § 55 ust. 

1 pkt 5 poprzednio obowiązującego statutu UEW (wówczas w brzmieniu: „(…) pełnienie funkcji 

przełożonego służbowego w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

niepodlegających innym organom Uczelni”). Dość przypomnieć, że pod rządami poprzedniej ustawy i 

poprzednio obowiązującego statutu UEW (zwanego dalej - dla odróżnienia od aktualnie 

obowiązującego Statutu – statutem UEW) kwestor pozostawał zastępcą kanclerza (ds. finansowych) i 

to na wniosek kanclerza Rektor dokonywał jego powołania oraz odwołania (§ 61 ust. 1 i 2 statutu UEW). 

Wypada także przypomnieć, że funkcja kwestora nie jest funkcją kierowniczą w Uczelni (zamknięty 

katalog tych funkcji przewiduje bowiem § 53 ust. 1 Statutu, wskazując na: prorektorów, dziekanów i 

prodziekanów), a jednocześnie to właśnie kwestorowi podlegają: zastępca kwestora, Dział Księgowości 

Ogólnej, Dział Finansowy oraz  Dział Księgowości Majątkowej (por. Załącznik nr 5g do Regulaminu 

Organizacyjnego - Zakresy działania jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk podległych 

Kwestorowi). Przy tak kształtującym się stanie prawnym, przepis § 62 ust. 1 pkt 3 Statutu, stanowiący 

o podległości wobec kanclerza wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

(niepodlegających jedynie innym osobom pełniącym funkcje kierownicze) nie odpowiada 

rzeczywistości. W miejsce jego korekty, jako że komentowana tu kwestia podległości została 

dostatecznie jasno i precyzyjnie uregulowana w Regulaminie Organizacyjnym UEW – postuluje się 

skreślenie § 62 ust. 1 pkt 3 Statutu. 

 Co się tyczy pkt 12 (tytuł Rozdziału VII Działu III otrzymuje brzmienie: „Nagrody Rektora”) 

można jedynie zwrócić uwagę, że przepis § 82 posługuje się konsekwentnie i wyłącznie pojęciem 

„nagród” (Rektora), stąd utrzymywanie w tytule rozdziału pojęcia „stypendiów naukowych” pozostaje 

zbędne i nieprawidłowe. 

Co się tyczy pkt 8 oraz pkt 11 - zmiana w zakresie sposobu określania pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi (projektowana zmiana w § 42 ust. 4 pkt 4 Statutu), choć 

oczywiście ustawodawca (i niezmiennie Statut) posługuje się takim nazewnictwem – zapewnia 

spójność z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego UEW (posługującego się pojęciem 

„pracowników administracyjnych”, czy „pracowników obsługi administracyjnej”) oraz z § 72 ust. 1 



Statutu (projektuje się stworzenie jednej grupy pracowników administracyjnych i obsługi w miejsce 

dwóch różnych grup zatrudnieniowych). 

 


