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Uchwała nr 29/2017 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 22 marca 2017 roku 
 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu i ustalenia tekstu jednolitego  
 
Senat działając na podstawie  art. 56 ust. 1  w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1842 z późn. zm.), uchwala co 
następuje: 
 
 

§ 1 
W Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przyjętym 
uchwałą Senatu nr 14/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu 
Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (tekst jednolity – 
załącznik nr 2 do uchwały nr 73/2016 Senatu z dnia 25 maja 2016 roku),  
 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo  
o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z  2016 r. poz.1842 z późn.zm.), zwanej dalej 
„Ustawą”, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2016 
r. poz. 1638) oraz innych ustaw i przepisów dotyczących szkół wyższych, niniejszego 
Statutu oraz regulacji ustalonych przez właściwe organy Uniwersytetu.” 

 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Uniwersytet uczestniczy w dziele wszechstronnego rozwoju nauki i kultury narodowej, 
kształci studentów i kadrę naukową oraz osoby zainteresowane uzupełnianiem zdobytej 
wiedzy, realizując zasadę wolności badań naukowych i nauczania.”, 

 

3) § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1) kształcenie studentów i doktorantów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz 
umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,”, 

 

4) § 7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
     

„3.Ustanawia się „Nagrodę im. Władysława Biegańskiego za wybitne osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu”, którą przyznaje rektor, po zasięgnięciu opinii senatu i właściwego organu 
samorządu studenckiego i właściwego organu samorządu doktorantów.”, 

 

5) w § 13 ust. 1 uchyla się pkt 5, 
 

6) w § 15  uchyla się ust. 6, 
 

7) uchyla się § 17, 
 

8) w  § 20 ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i  dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
 
    „7) Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.”, 
 
9) uchyla się § 24, 
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10)   w § 26 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
 

„3. Załącznik nr 3 określa wykaz podmiotów leczniczych, które stanowią bazę kliniczną 
Uniwersytetu.”, 

 

11) w § 27 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, Uniwersytet może zwrócić się do podmiotu 
leczniczego, którego nie jest podmiotem tworzącym o udostępnienie oddziału szpitalnego, 
zwanego dalej „oddziałem klinicznym”.  
2. Udostępnienie oddziału klinicznego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej 
zawartej przez podmiot leczniczy z Uniwersytetem. Zawarcie umowy wymaga zgody 
podmiotu, który utworzył podmiot leczniczy.”, 

 
12) w § 28:  

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
 
„2a Przekształcenie i likwidacja podmiotu leczniczego działającego w formie spółki 

kapitałowej wymaga zgody senatu.”, 
 
b) uchyla się ust. 3, 
 

14) w § 29  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „ 2. Statut szpitala klinicznego określa:  
1) nazwę podmiotu odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń 

zdrowotnych, 
2) cele i zadania podmiotu,  
3) siedzibę podmiotu, 
4) rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,  
5) organy podmiotu i strukturę organizacyjną, w tym zadania, czas trwania kadencji i 

okoliczności odwołania członków rady społecznej przed upływem kadencji, 
6) zasady zatrudniania nauczycieli akademickich i innych pracowników Uniwersytetu w 

szpitalu klinicznym, 
7) formę gospodarki finansowej.”, 

 

15) w § 31 ust. 4, 6 i 7 otrzymuje brzmienie:  
     
        „4.Zasady udostępniania jednostek organizacyjnych szpitala klinicznego i innych 

podmiotów leczniczych, niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed i 
podyplomowego w zawodach medycznych określa umowa cywilnoprawna między 
Uniwersytetem a danym podmiotem leczniczym. 
6. Rektor Uniwersytetu nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną 
z dyrektorem szpitala klinicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności 
leczniczej. 
 7. Rektor sprawując nadzór, w przypadku stwierdzenia, że działania dyrektora szpitala 
są sprzeczne z prawem, wstrzymuje je oraz zobowiązuje dyrektora szpitala do 
cofnięcia skutków tych działań.”, 

 
16) § 32a otrzymuje brzmienie: 
          

 „§ 32a Podmiotom leczniczym dotacje przyznaje właściwy organ administracji    
państwowej za pośrednictwem lub za zgodą Uniwersytetu.”, 

 
17) w § 34 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie: 
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„1. W szpitalu klinicznym działa rada klinicystów której przewodniczy pełnomocnik 
rektora ds. szpitala klinicznego.  

         3. Kompetencje rady klinicystów oraz zasady działania rady określa rektor.”, 
 

18) w § 36 ust. 2  i 3 otrzymuje brzmienie: 
       
       „2.Konkurs na stanowisko dyrektora ogłasza rektor.”, 

3. Konkurs na pozostałe stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 ogłasza i    
przeprowadza dyrektor szpitala.”,  

 

19) w § 39 ust. 1: 

         a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy  
z podmiotem zagranicznym; takiej zgody nie wymaga zawarcie umowy dotyczącej 
realizacji projektów współfinansowanych przez UE oraz umowy, w której 
zobowiązania Uczelni nie przekraczają 100 tys. PLN,”, 

     
 b) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
 

„15) określanie efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz na   
studiach doktoranckich,”, 

  
 c) w pkt 21 kropkę zastępuje się przecinkiem i  dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 
 
 „22) określenie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym: 
      - zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się,  

- sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikującej efekty uczenia się.”, 
 

20) w § 42 uchyla się pkt 19, 
 
21)   w § 44 ust. 6  zdanie pierwsze i pkt 1 otrzymują brzmienie: 
 
       „Rektor w odniesieniu do szpitali klinicznych:  

1) nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z dyrektorem   
szpitala klinicznego, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej,”, 

 
22) § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 
 „1. Rektor kieruje Uniwersytetem z pomocą prorektorów, z których jeden powołany jest      
do prowadzenia spraw studentów i doktorantów.”, 
 

23) § 48 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
   „1) prorektorzy wskazani przez rektora, w liczbie od 1 do 2,”, 
 

24) § 52 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1) odpowiadają za organizację powierzonych zajęć dydaktycznych na studiach  
stacjonarnych, niestacjonarnych, anglojęzycznych i podyplomowych oraz studiach 
doktoranckich,”, 

 
25) w § 53:  
 
          a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1.Kierowników katedr, klinik, zakładów i oddziałów klinicznych wchodzących w skład 
wydziału, powołuje rektor, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału, za 
zgodą senatu, na okres 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli od daty 
upływu okresu 6-letniego, do końca roku akademickiego, w którym osoba powołana do 
pełnienia funkcji kierownika kończy 67. rok życia, a w przypadku osoby posiadającej 
tytuł naukowy i zatrudnionej na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego 
do końca roku akademickiego, w którym kończy 70. rok życia, brakuje nie więcej niż 2 
lata.  

 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„4.Powołanie na kierownika katedry, kliniki, zakładu i oddziału klinicznego, albo 
kierownika łączącego funkcje zgodnie z postanowieniami ust. 3 następuje po 
zakwalifikowaniu kandydata w drodze konkursu otwartego, przeprowadzanego zgodnie 
z postanowieniami zał. nr 4 do Statutu. W przypadku, przewidzianego w ust. 3 łączenia 
funkcji w katedrze posiadającej tylko jedną klinikę lub tylko jeden zakład można 
przeprowadzić jedną procedurę konkursową. Procedura konkursowa nie jest 
wymagana w przypadku powoływania na kierownika katedry, kliniki, zakładu lub 
oddziału klinicznego ponownie zatrudnianego na skutek zmiany stanowiska oraz na 
podstawie przepisu art. 118a ust. 3 Ustawy nauczyciela akademickiego, który do czasu 
rozwiązania stosunku pracy pełnił tę funkcję w tej samej jednostce. W sytuacji opisanej 
w zdaniu poprzednim rektor powołuje ponownie zatrudnianego nauczyciela 
akademickiego do pełnienia funkcji kierownika katedry, kliniki, zakładu lub oddziału 
klinicznego na pozostały okres do upływu 6-letniej kadencji z własnej inicjatywy bez 
zasięgania opinii rady wydziału i zgody senatu.”, 
 

26) § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 54 1. Kierowników jednostek ogólnouczelnianych powołuje rektor, za zgodą senatu, 
na okres od  4 do 6 lat.  
2. Powołanie na kierownika jednostki ogólnouczelnianej, z wyłączeniem kierowników 
Centrum Nauczania w Języku Angielskim i Muzeum UMP, następuje po 
zakwalifikowaniu kandydata w drodze konkursu otwartego.”,  
 

27) § 60 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2) jeden przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych we wszystkich  
jednostkach ogólnouczelnianych,”, 

 
28) § 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Członkowie rady wydziału posiadający czynne prawo wyborcze wybierają dziekana 
z grona kandydatów zgłoszonych przez wyborców danego wydziału posiadających 
czynne prawo wyborcze i rektora-elekta.”, 
 

29) § 74 ust. 3, 4 i 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„3.Stosunek pracy z nauczycielem akademickim zatrudnianym na stanowisku profesora 
zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego nawiązuje i rozwiązuje rektor, na wniosek 
dziekana (kierownika jednostki ogólnouczelnianej), zaopiniowany przez właściwą radę 
wydziału (radę jednostki  ogólnouczelnianej) i senat albo z własnej inicjatywy, po 
zasięgnięciu opinii dziekana (kierownika jednostki  ogólnouczelnianej) oraz właściwej 
rady wydziału (rady jednostki  ogólnouczelnianej) i senatu. Rozwiązanie stosunku pracy 
w drodze porozumienia stron oraz zatrudnienie w przypadkach określonych w art. 118a 

ust. 3 oraz ust. 4 Ustawy nie wymaga opinii rady wydziału (rady jednostki 

ogólnouczelnianej) i senatu, wystarczająca jest opinia kierownika jednostki 
organizacyjnej i dziekana. 
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4.Na inne niż wymienione w ust 3 stanowiska, stosunek pracy z nauczycielem 
akademickim nawiązuje i rozwiązuje rektor na wniosek dziekana względnie kierownika 
jednostki ogólnouczelnianej, poprzedzony wnioskiem kierownika właściwej jednostki 
organizacyjnej, zaopiniowany przez uprawnioną komisję wydziałową względnie komisję 
ds. jednostek ogólnouczelnianych, oraz Senacką Komisję ds. Rozwoju Kadr 
Naukowych. Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron oraz 
zatrudnienie w przypadkach określonych w art. 118a ust 3 oraz ust.4 Ustawy nie 
wymaga opinii uprawnionej komisji wydziałowej albo komisji ds. jednostek 
ogólnouczelnianych i Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych, wystarczająca 
jest opinia kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana. 
6.Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnianych w 
jednostkach organizacyjnych wymienionych w §§ 15, 16 i 20 Statutu oraz w 
dziekanatach, zatrudnia na podstawie umowy o pracę rektor, na wniosek kierownika 
jednostki, a pracowników zatrudnionych w dziekanatach na wniosek dziekana.”,   

 
30) § 76 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 

 
„4. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1,  
w ramach stosunku pracy przez rektora i dziekana wydziału wymaga zgody senatu 
5. Kryteria udzielania przez senat i rektora zgody na dodatkowe zatrudnienie na 
podstawie stosunku pracy, określa Senat, biorąc w szczególności pod uwagę:  
1) wielkość i charakter obciążeń dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych na 
Uniwersytecie; 
     2) związek dodatkowego zatrudnienia z wykonywanymi zadaniami dydaktycznymi 
lub prowadzonymi pracami badawczymi; 
3) okoliczności, o których mowa w § 76a ust. 1 Statutu.”, 
 

31) § 76a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Nauczyciel akademicki zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o pracę 
może zostać objęty zakazem konkurencji w rozumieniu art. 101¹ – 1014 kodeksu 
pracy.”, 
 

32) § 79 ust. 5 i 7 otrzymuje brzmienie: 
 

 „5. Asystent po uzyskaniu doktoratu może być zatrudniony na tym samym  stanowisku 
na okres nie dłuższy niż 2 lata, przy czym okres ten może być przedłużony, na 
zasadach określonych odrębnymi przepisami osobom, które odbyły studia doktoranckie 
oraz osobom zatrudnionym na stanowisku asystenta, które uzyskały stopień doktora 
wcześniej niż przed upływem 8 lat, ale nie dłużej jak na okres łączny 10 lat. 
7. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, 2 i 5 ulega zawieszeniu na czas trwania 
urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego. udzielonych na zasadach 
określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz 
pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z 
niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji 
leczniczej.”, 
 

33) § 82 otrzymuje brzmienie: 

 
 „§ 82 1.Na stanowiska pracowników dydaktycznych wymagane są predyspozycje do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz następujące kwalifikacje zawodowe: 
1) na stanowisko lektora języków obcych - ukończenie szkoły wyższej z tytułem 
magistra filologii obcej, 
2) na stanowisko instruktora, wykładowcy i starszego wykładowcy  - ukończone studia 
wyższe odpowiadające przedmiotowi pracy, a na stanowisku starszego wykładowcy 
dodatkowo, co najmniej 2 lata pracy na stanowisku adiunkta lub wykładowcy.   



 6 

2. W szczególnych przypadkach rada wydziału może zwolnić kandydata na stanowisko 
starszego wykładowcy od wymagań dotyczących pracy na stanowisku adiunkta lub 
wykładowcy.”,   

 
34) § 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim na czas określony lub 
nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, z 
wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 118a ust. 3 i 4 Ustawy, następuje po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu.”,  
 

35) § 86 ust. 2 i 3  otrzymuje brzmienie: 
 

„2. Oceny przeprowadza się nie rzadziej niż raz na cztery lata lub w każdym czasie na 
wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, wydziałowej komisji ds. oceny 
lub senackiej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich przed upływem okresu, na który 
nauczyciel został zatrudniony. 
3. Do okresów, o których mowa w ust. 2 nie wlicza się okresu nieobecności w pracy 
wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub 
urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.”,   
 

36) § 87 ust. 5  otrzymuje brzmienie: 
 

„5.Komisje, o których mowa w ust. 1, dokonując oceny nauczyciela akademickiego, 
uwzględniają ocenę dokonywaną co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i 
doktorantów w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych przez tego nauczyciela 
akademickiego. Zasady dokonywania oceny przez studentów i doktorantów i sposób jej 
wykorzystania określa uchwała Senatu.”, 
 

37) § 90 ust. 1 pkt  3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3) urlop bezpłatny nie może być udzielony na okres dłuższy niż łącznie 2 lata w okresie 
      zatrudnienia w Uniwersytecie; wyjątkowo rektor, za zgodą senatu, może udzielić 

dłuższego urlopu.” , 
 
38) § 95 ust. 1 pkt  1 i 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 
2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny - w przypadku ubiegania się o 
przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe,”, 
 

39) § 96 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Senat Uniwersytetu określa w uchwale warunki i tryb oraz termin rozpoczęcia i 
zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej dla poszczególnych 
kierunków studiów.  
3. Uchwały senatu w sprawach określonych w ust. 1 i 2 podawane są do publicznej 
wiadomości na stronach internetowych Uniwersytetu, nie później niż do dnia 31 maja 
roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy.”,  

 
40)  po  § 99 dodaje się § 99a w brzmieniu: 
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 „§ 99a Zasady tworzenia, organizacji i realizacji studiów podyplomowych określa 
uchwała Senatu”, 

 
41) § 106 ust. 3: 
 
   a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
   

„2) jest przełożonym pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, z 
wyjątkiem zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w §§ 15, 16 i 20 
Statutu oraz w dziekanatach,”, 
 

b) uchyla się pkt 2a, 
 

42) w załączniku nr 4  
 
pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Członkiem komisji z wyboru może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień 
doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach członkiem komisji z wyboru może 
być osoba spoza Uniwersytetu.” 

 
 

§ 2 
Ustala się tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 

 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                 
              R e k t o r 
 

 
        prof. dr hab. Andrzej Tykarski 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


