
  
UCHWAŁA 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
nr 15/2019 

 z dnia 4 marca  2019 roku 

 
w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni  

 

Działając na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669, z 
późn. zm.) oraz §29 ust. 1 pkt 29) Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Pierwsza Rada Uczelni składa się z 7 członków. 
2. Senat powołuje 6 członków Rady Uczelni. Spośród członków Rady Uczelni 

powoływanych przez Senat 3 członków pochodzi spoza wspólnoty Uczelni.  
3. W skład Rady Uczelni wchodzi Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. 
4. Pierwsza Rada Uczelni zostanie powołana przez Senat w terminie do dnia 30 czerwca 

2019 r.  
 

§ 2 
 

1. Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 
20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 

2. Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie lub innej uczelni, członkostwem w radzie 
innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej. 

3. Do zgłoszenia kandydata na członka Rady Uczelni należy dołączyć jego pisemne 
oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej wraz z 
pisemną zgodą na kandydowanie do Rady Uczelni. 

 
  § 3 

 
1. Kandydatów na Członków pierwszej Rady Uczelni zgłasza Rektor. 
2. Zgłoszenia Kandydata Rektorowi dokonać może grupa co najmniej 5 członków Senatu, 

przy czym każdy członek Senatu może wskazać tylko jednego kandydata należącego 
do wspólnoty Uczelni i tylko jednego kandydata spoza wspólnoty Uczelni.  

 
 

§ 4 
 

1. Rada Uczelni powoływana jest przez Senat, w głosowaniu tajnym, w obecności co 
najmniej 2/3 statutowego składu Senatu.  

2. Głosowania przeprowadzone zostaną: w pierwszej kolejności jednocześnie w 
odniesieniu do wszystkich kandydatów spoza wspólnoty Uczelni, a następnie 
jednocześnie w odniesieniu do wszystkich kandydatów należących do wspólnoty 
Uczelni. 

3. Członkami Rady Uczelni zostają po trzy osoby z poszczególnych grup, które otrzymały 
bezwzględną większość głosów. 

4. W razie uzyskania bezwzględnej większości głosów przez więcej niż 3 kandydatów w 
danej grupie, powołani do Rady Uczelni zostają kandydaci z danej grupy, którzy 
otrzymali największą liczbę głosów za ich powołaniem (bez głosów przeciw i 
wstrzymujących się). W razie otrzymania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej 



liczby głosów za ich powołaniem, przeprowadza się głosowanie dodatkowe obejmujące 
tych kandydatów. Członkiem Rady zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę 
głosów za jego powołaniem. 

5. W razie nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez wymaganą liczbę 
kandydatów w poszczególnych grupach, dopuszcza się możliwość zarządzenia 
ponownego głosowania nad kandydaturami z grupy obejmującej nieobsadzone miejsca 
w Radzie Uczelni, poczynając od kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów 
spośród kandydatów tej grupy. 

6. W przypadku, gdy nie powołano pełnego składu Rady Uczelni, zarządza się wybory 
dodatkowe, przeprowadzane zgodnie z procedurą określoną w niniejszej Uchwale. 

 
§ 5 

 
1. Przewodniczącym Rady Uczelni może być wyłącznie członek Rady Uczelni 

pochodzący spoza wspólnoty Uczelni.  
2. Przewodniczącego Rady Uczelni wybiera Senat, w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Senatu. 
 

 § 6 
 

Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 r.  
 

§ 7 
 
1. Członkostwo w Radzie Uczelni wygasa z przyczyn określonych w art. 20 ust. 4 Ustawy, 

z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.  
2. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Uczelni stwierdza Rektor. 
3. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Uczelni przed upływem kadencji 

określonej w § 6 powyżej, Senat niezwłocznie powołuje nowego członka na okres do 
końca kadencji, zgodnie z procedurą określoną w niniejszej Uchwale, z zastrzeżeniem 
ust. 4 poniżej.  

4. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przed końcem kadencji pierwszej 
Rady Uczelni jego członkostwo wygasa. Nowy Przewodniczący Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie staje się członkiem pierwszej Rady Uczelni z 
chwilą jego powołania. 

 
 

§ 8 
 

W okresie od dnia powołania pierwszej Rady Uczelni do dnia wejścia w życie nowego 
Statutu tj. do dnia 1 października 2019 r. pierwsza Rada Uczelni realizuje wyłącznie 
następujące zadania:  

1) opiniowanie projektu Statutu; 
2) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;  
3) uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uczelni; 

 
§ 9 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
                   Przewodniczący Senatu 
             Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

                     REKTOR 
 
 
            prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół 

 


