
UCHWAŁA  
 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr 44/2020 
z dnia 23 listopada 2020 roku  

 
w sprawie  

zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  
oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 
 
 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i § 98 
ust. 3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały 
Senatu nr 34/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, zmienionym Uchwałą Senatu nr 20/2020 z dnia 6 kwietnia 
2020 r. w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uchwałą 
Senatu nr 27/2020  z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie oraz Uchwałą Senatu 36/2020 z dnia 28 września 2020 r.  
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1.  Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która w chwili rozpoczęcia jej kadencji  

nie ukończyła 67 lat i spełnia pozostałe wymagania określone w ustawie.  
Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji kierowniczych 
w Uniwersytecie.” 

2) § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Z głosem doradczym, bez prawa do udziału w głosowaniach, w posiedzeniach 

Senatu uczestniczą niebędący członkami Senatu:  
1)  prorektorzy,   
2) dziekani kolegiów,  
3) dyrektorzy instytutów,   
4) dyrektor Szkoły Doktorskiej,  
5) członkowie Rady Uczelni,  
6) dyrektorzy szkół będących jednostkami pozakolegialnymi,  
7) dyrektorzy departamentów utworzonych w obszarze koordynacji, administracji 

i obsługi Uniwersytetu, o których mowa w § 38 ust. 1,   
8) dyrektor Biblioteki Głównej,   
9) przedstawiciele związków zawodowych działających na Uniwersytecie,  

upoważnieni w trybie wskazanym w przepisach wewnętrznych danego związku, 
po jednym z każdego związku.”; 

3) § 15 otrzymuje brzmienie:  
„§ 15 

1. Zadania w zakresie nadawania stopni naukowych oraz nostryfikacji stopni naukowych 
nadanych za granicą realizują rady dyscyplin naukowych. 

2. Rady dyscyplin naukowych tworzy się dla dyscyplin, w których Uniwersytet posiada 
uprawnienia do nadawania stopni naukowych. 

3. Rada dyscypliny może realizować zadania w zakresie nie więcej niż dwóch dyscyplin, 

https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/akty-prawne/uchway-senatu/od-2019-roku/us_34_2019.pdf
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w ramach których Uniwersytet jest uprawniony do nadawania stopni naukowych. 
4. Członkiem rady dyscypliny są profesorowie lub profesorowie uczelni posiadający  

stopień doktora habilitowanego zatrudnieni na stanowisku badawczym lub badawczo-
dydaktycznym, którzy w chwili rozpoczęcia kadencji Senatu nie ukończyli 67 lat oraz 
spełniają pozostałe wymogi określone w ustawie i którzy złożyli oświadczenie  
o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w co najmniej 50%. Członek rady  
dyscypliny, który ukończył 67 lat, może być członkiem tej rady dyscypliny do końca 
kadencji Senatu, po rozpoczęciu której ukończył ten wiek. Można być członkiem tylko 
jednej wskazanej przez siebie rady dyscypliny naukowej. Minimalna liczba członków 
rady dyscypliny wynosi 7 osób.  

5. W przypadku rady dyscypliny powołanej dla dwóch dyscyplin, każda z dyscyplin musi 
być reprezentowana przez co najmniej 3 osoby. 

6. Jeżeli liczba członków rady dyscypliny spadnie poniżej minimalnego progu 
określonego w ust. 4, stopnie naukowe nadaje Senat, do chwili osiągnięcia lub 
przekroczenia minimalnego progu osób uprawnionych. 

7. Przewodniczącego rady dyscypliny wybiera spośród swojego grona i odwołuje rada 
dyscypliny. W przypadku rady dyscypliny realizującej zadania w ramach dwóch 
dyscyplin powoływany jest zastępca przewodniczącego reprezentujący 
inną dyscyplinę niż przewodniczący. Sposób wyboru i odwołania przewodniczącego 
oraz zastępcy przewodniczącego rady dyscypliny określa regulamin rad dyscyplin. 

8. Prace rad dyscyplin naukowych koordynuje prorektor właściwy ds. nauki, który 
ponadto zapewnia im obsługę administracyjną, w sposób określony w regulaminie 
organizacyjnym.”;   

4) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Funkcje kierownicze w Uniwersytecie sprawują:  

1) prorektorzy,  
2) dziekani kolegiów,   
3) dyrektorzy instytutów,  
4) dyrektor Szkoły Doktorskiej 
5) dyrektorzy departamentów utworzonych w obszarze koordynacji, administracji 

i obsługi Uniwersytetu, o których mowa w §38 ust. 1.”; 

5) § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1.  W Uniwersytecie działa administracja wspomagająca bezpośrednio realizację zadań 

podstawowych oraz realizująca zadania w obszarze organizacji, koordynacji, 
finansów i obsługi.”; 

6) § 38 otrzymuje brzmienie: 
„§ 38 

1.  Rektor kieruje jednoosobowo administracją Uczelni przy pomocy prorektorów 
i dyrektorów departamentów utworzonych w obszarze organizacji, koordynacji, 
finansów i obsługi.  

2. Przyporządkowanie organizacyjne jednostek administracji rektorowi, prorektorom 
i dyrektorom departamentów określa regulamin organizacyjny.”; 

7) § 39 otrzymuje brzmienie: 
„§ 39 

1.  Dyrektorzy departamentów mogą działać przy pomocy zastępców, powoływanych 
przez Rektora.  

2. Do zakresu zadań dyrektorów departamentów należy organizowanie, koordynowanie 
i nadzorowanie podległych im jednostek administracji Uniwersytetu oraz zarządzanie 
majątkiem Uniwersytetu.  

3. Szczegółowe zadania dyrektorów departamentów oraz jednostki administracyjne im 
podległe i ich zadania określa regulamin organizacyjny.”; 

8) § 40 otrzymuje brzmienie: 



„§ 40 
Rektor przy pomocy głównego księgowego sprawuje nadzór nad gospodarką finansową 
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.”; 
 

9) § 41 otrzymuje brzmienie: 
„§ 41 

1. Dyrektorów departamentów powołuje Rektor. 
2. Kandydaci na funkcje dyrektorów departamentów mogą być wyłaniani spośród 

pracowników Uniwersytetu lub w drodze otwartego konkursu, na zasadach 
określonych przez Rektora. 

3. Dyrektorzy departamentów odpowiadają za swoją działalność przed Rektorem.”; 

10) § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3.  W grupie pracowników administracji tworzy się stanowiska dyrektorów 

departamentów, pełniących funkcje kierownicze.”; 

11) § 68 ust. 2-3 otrzymują brzmienie: 
„2.  Czynności prawne, o których mowa w ust. 1, dokonywane mogą być przez inne 

osoby, a w szczególności przez dyrektorów departamentów oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych – w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym 
przez Rektora. 

3. Jeśli czynność prawna, o której mowa w ust. 2, powoduje dla Uniwersytetu 
jakiekolwiek skutki finansowe, przed jej podjęciem wymagana jest kontrasygnata 
głównego księgowego.”; 

12) § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2.  Decyzję o przydzieleniu jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu składników 

majątku trwałego podejmuje Rektor. Rektor może upoważnić właściwego dyrektora 
departamentu do przydzielania składników majątku trwałego określonym kategoriom 
jednostek.” 

13) § 98 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Rektor, prorektorzy oraz dyrektorzy departamentów mogą wydawać komunikaty 

dotyczące czynności zastrzeżonych do ich kompetencji.” 

14) w §113 dodaje się ust 2 w brzmieniu: 
„2.  Katedry, które nie dostosowały składu osobowego do wymogów Statutu, 

przeprowadzą stosowne czynności dostosowawcze do dnia 30 września 2021 r.”; 

15) dokonuje się sprostowania pomyłek pisarskich: 
a) w § 22 ust. 8 słowo „podowalania” poprawia się na „powołania”; 
b) w § 26 ust. 2 pkt 4 słowo „instytut” poprawia się na „instytutu”; 
c) w § 26 ust. 3 pkt 5 słowo „wybrany” poprawia się na „wybranego”; 
d) w § 83 ust. 1 pkt 2 słowo „działu” poprawia się na „udziału”; 
e) likwiduje się niepotrzebną numerację jedynego ustępu w § 24 i § 95; poprawia się 

numerację ustępów w § 31 i § 92; 
f) dokonuje się poprawek znaków interpunkcyjnych w:  § 14 ust. 1 pkt 12, § 18 ust. 3  

pkt 5, § 21 ust. 3 pkt 4, § 24 pkt 3, § 29 ust. 2 pkt 2 lit. a-b, § 31 ust. 3, § 34 ust. 1, 
§ 35 ust. 1, § 50 ust. 3 pkt 3, § 55 ust. 1 pkt 2, § 59 ust. 2, § 83 ust. 1 pkt 1, § 84 
ust. 3, § 95. 

 
 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. § 1 pkt 3 uchwały w zakresie zmieniającym § 15 ust. 1 Statutu nie dotyczy postępowań 
nostryfikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej 



uchwały. Do tych postępowań stosuje się regulacje wewnętrzne Uczelni 
obowiązujące w dniu ich wszczęcia. 

 
§ 3 

W oparciu o uchwałę Senatu nr 34/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia 
statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także na podstawie uchwał nr 
20/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku, nr 27/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, nr 36/2020 
z dnia 28 września 2020 roku, zmieniających statut UEK, oraz zmian wprowadzonych 
niniejszą uchwałą, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 
 

 
        Przewodniczący Senatu  

     Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

                                        REKTOR  
 
 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 


