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Uchwała nr  73/2016 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
z dnia 25 maja 2016 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  i art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 
roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. 2012 poz. 572 ze 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 do uchwały nr 81/2015 Senatu z dnia 24 czerwca 2015 roku), 
zmienionym uchwałą Nr 19/2016 Senatu z dnia 30 marca 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 2012 r.  poz. 572 z póź. zm.), zwanej dalej   
„Ustawą”, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t.Dz.   
U. z  2015 r. poz. 618 z póź. zm.) oraz innych ustaw i przepisów dotyczących 
szkół wyższych, niniejszego Statutu oraz regulacji ustalonych przez właściwe 
organy Uniwersytetu.”, 

 

2) w § 7: 

       a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

       „4. Ustanawia się wyróżnienie honorowe „Złoty Laur Akademicki Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego” dla emerytowanych i byłych 
pracowników Uniwersytetu, którzy nadal wykazują aktywność naukową i 
zawodową, krzewią etos naukowca i wykazują się nienaganną postawą 
etyczno-moralną, przyznawane przez rektora, po zasięgnięciu opinii senatu.”, 

     
       b) dotychczasowy ust. 4a staje się ust. 5,  a dotychczasowy ust. 5  staje się ust. 

6 i otrzymują one brzmienie:  
 

    „5.Ustanawia się „Nagrodę im. Profesora Antoniego Tomasza Aleksandra 
Jurasza” przyznawaną przez rektora, po zasięgnięciu opinii senatu dla 
nauczycieli akademickich i innych pracowników Uniwersytetu oraz osób 
związanych i współpracujących z Uniwersytetem, w uznaniu zasług za wybitne 
osiągnięcia związane ze współpracą międzynarodową oraz w promocji postaw i 
działań przełamujących  bariery kulturowe w społeczności akademickiej. 
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6. Zasady przyznawania wyróżnień, o których mowa w ust. 1-5, określają   
regulaminy ustalone przez senat.”, 

 
3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

        „2. Zadaniem Konwentu Godności Honorowych jest opiniowanie wniosków w 
sprawie nadawania tytułów honorowych i wyróżnień, o których mowa w § 6 i § 7 
pkt  1, 2, 4 i 5.”,  

 

4) § 10 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

  „1. Podczas uroczystości akademickich nauczyciele akademiccy - członkowie 
senatu - występują w strojach akademickich. W stroju akademickim występują 
także osoby otrzymujące dyplom doktora, doktora habilitowanego, tytuł doktora 
honoris causa oraz kanclerz. W czasie inauguracji roku akademickiego wszyscy 
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego występują w stroju akademickim.”, 

 
5) § 13 otrzymuje brzmienie: 
 

 „1. W ramach wydziału mogą być tworzone następujące jednostki: 
1) oddziały, 
2) katedry, 
3) kliniki ,  
4) zakłady,  
5) studia podyplomowe. 

2. W jednostkach organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 2- 4, w 
uzasadnionych przypadkach, mogą być tworzone struktury wewnętrzne, 
m.in. pracownie, ośrodki i laboratoria.”, 

 
6) § 14 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1) w ramach Wydziału Lekarskiego II - Oddział Stomatologii, Oddział Kształcenia 
Podyplomowego, Oddział Studiów Biomedycznych oraz Oddział Kształcenia w 
Języku Angielskim,”, 

 
7) § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
 
     „2.Warunkiem utworzenia katedry jest zatrudnienie w niej co najmniej sześciu 

nauczycieli akademickich, w tym co najmniej dwóch nauczycieli akademickich  
posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla 
których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. Warunek ten nie ma 
zastosowania do katedr  utworzonych pod rządami Statutu przewidującego niższe 
progi ilościowe.  
3. Katedrę tworzy, przekształca i likwiduje rektor, na wniosek dziekana lub z 
własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i senatu.”, 

 
8) § 16 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
 

„2. Warunkiem utworzenia kliniki lub zakładu jest zatrudnienie w nich co najmniej 
czterech nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jednego nauczyciela 
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akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy dok3ora 
habilitowanego, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. 
Warunek ten nie ma zastosowania do klinik i zakładów utworzonych pod rządami 
Statutu przewidującego niższe progi ilościowe. 
3. Klinikę lub zakład tworzy, przekształca i likwiduje rektor, na wniosek dziekana 
lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady wydziału i senatu.”, 

 
9) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
      

   „2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekształca i likwiduje rektor, na        
wniosek kierownika katedry, kliniki, zakładu, zaopiniowany przez dziekana.”, 

 
10) w § 19 skreśla się wyrazy „międzywydziałowych lub” 
 
11) § 20 otrzymuje brzmienie: 
 

1. Ogólnouczelniana jednostka organizacyjna prowadzi działalność naukową, 
badawczą, dydaktyczno-wychowawczą lub administracyjną na rzecz 
podstawowych jednostek Uniwersytetu. 

2. Ogólnouczelniana jednostka organizacyjna może, za zgodą rektora, prowadzić 
działalność usługową na rzecz instytucji i osób spoza Uniwersytetu. 

3. Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w 
szczególności są: 
1) Studium Języków Obcych, 
2) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 

           3) Centrum Nauczania w Języku Angielskim, 
           4) Uczelniane Centrum Aparaturowe, 
           5) Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, 

6) Centrum Symulacji Medycznej. 
4. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje 

rektor, po zasięgnięciu opinii senatu. 
5. Jednostki ogólnouczelniane podlegają bezpośrednio rektorowi.”, 
 

12)  § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

 „6. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego 
Uniwersytet może przetwarzać dane osobowe osób korzystających z tego 
systemu, za ich zgodą, a obejmujące imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, 
adres zamieszkania/do korespondencji, miejsce zatrudnienia, kierunek i rodzaj 
studiów, kod paskowy legitymacji studenckiej/pracowniczej, adres e-mail, numer 
telefonu.”, 

 
13) § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Bazę kliniczną Uniwersytetu stanowią podmioty lecznicze w rozumieniu 
ustawy o działalności leczniczej, wobec których Uniwersytet z mocy prawa pełni 
funkcje podmiotu tworzącego, w tym szpitale kliniczne.”, 
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14) § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3.Dyrektor szpitala klinicznego może, na zaproszenie, uczestniczyć w 
posiedzeniach innych organów kolegialnych Uniwersytetu lub w komisjach i 
wyrażać opinie, jeśli dotyczą one reprezentowanego przez niego szpitala 
klinicznego.”, 
 

15) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu: 
 

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

16) § 34  otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 34 
1. W szpitalu klinicznym działa rada klinicystów oraz pełnomocnik rektora ds.  

szpitala klinicznego. 
2. W skład rady klinicystów wchodzą kierownicy lub pełniący obowiązki 

kierowników klinik oraz kierownicy katedr i zakładów działających usługowo w 
szpitalu klinicznym. 

3. Kompetencje rady klinicystów oraz zasady działania i wyboru 
przewodniczącego rady określa rektor. 

4. W posiedzeniu rady klinicystów uczestniczy dyrektor szpitala.”, 
 
15) w  § 38: 
        
        a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:   
          
           „3a Pod nieobecność osób wskazanych wyżej w pkt 1-3 w posiedzeniu senatu  

      uczestniczą ich zastępcy.”, 
 

        b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„4. W posiedzeniach senatu dotyczących szpitali klinicznych mogą 
uczestniczyć, na zaproszenie rektora dyrektor szpitala klinicznego oraz 
pełnomocnik rektora ds. szpitala klinicznego.”, 
 

16) w § 39 ust. 1 w pkt 20 kropkę zastępuje się przecinkiem  i dodaje się pkt 21 w 
brzmieniu: 
 
„21 podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia funduszu rozwoju 
Uniwersytetu, o którym mowa w art. 101 ust. 1a Ustawy, oraz określenia zasad 
jego wykorzystywania.”, 

 
17) w § 40 ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem  i dodaje się pkt 8 w 

brzmieniu: 
 
      „8) senacka komisja ds. oceny nauczycieli akademickich.”, 
 
18) w § 42 ust. 1 uchyla się pkt 6, a pkt 7 - 20 stają się odpowiednio pkt 6 – 19, 



 5

 
19) w § 44  
 
        a) ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
 

      „9) określa zakres obowiązków prorektorów oraz kanclerza, w zakresie 
nieuregulowanym w Ustawie i Statucie.”, 

 
       b) ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
  „2) powołuje i odwołuje radę społeczną szpitala klinicznego oraz pełnomocnika   

rektora ds. szpitala klinicznego,”, 
 

20) w § 49 ust. 3: 
   
          a)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
        

 „5) odpowiada za rekrutację na wydziale i informuje radę wydziału o naborze 
studentów i doktorantów w drodze rekrutacji,”, 

 
  b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„6) dba o należyte zaspokajanie potrzeb studentów, doktorantów i 
pracowników wydziału,”,  

 
21) w § 53:  

        a) ust.4 staje się ust. 3 i otrzymuje brzmienie:  

 „3 Funkcję kierownika katedry, można pełnić tylko w jednej jednostce 
organizacyjnej i można ją łączyć z funkcją kierownika kliniki, zakładu lub 
oddziału klinicznego, działających tylko w ramach tej katedry.”, 

  
 b) dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 4 i 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.”,  

 
 
22) w  § 54:  

a) w ust. 1 wyraz „międzywydziałowych” zastępuje się wyrazem     
„ogólnouczelnianych”, 

 
b) w ust. 2 wyraz „międzywydziałowej” zastępuje się wyrazem  

„ogólnouczelnianej”, 
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23) § 55 otrzymuje brzmienie: 
   

 „ § 55 
1. Funkcje kierowników katedr, klinik, zakładów i oddziałów klinicznych oraz 
kierowników łączących funkcje zgodnie z postanowieniami § 53 ust. 3  mogą 
być powierzane nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego, które są lub będą zatrudnione w 
Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu na podstawie mianowania lub umowy 
o pracę i dla których Uniwersytet jest lub będzie podstawowym miejscem pracy. 
2. W uzasadnionych przypadkach funkcje kierowników katedr, klinik, zakładów  
i oddziałów klinicznych oraz kierowników łączących funkcje zgodnie z 
postanowieniami § 53 ust.3 ,  można powierzyć innym osobom niż te o których 
mowa w ust. 1.”, 

 
24) § 56 otrzymuje brzmienie: 

       „§ 56 

Rektor, z ważnych przyczyn, po zasięgnięciu opinii senatu, może odwołać 
kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 53, przed upływem 
okresu, na jaki został powołany.”, 

 

25) w § 59   

        a) dodaje się pkt., który otrzymuje nr  4  w brzmieniu: 

 „4) członek społeczności akademickiej korzysta z praw wyborczych w danych 
wyborach tylko w jednej jednostce organizacyjnej i wyłącznie w jednej grupie 
społeczności akademickiej,”,   

         
b) dotychczasowe pkt 4 – 10 stają się odpowiednio pkt 5 – 11, 

 
c) w dotychczasowym pkt 9 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

 
„;wybory pracowników winny odbywać się w godzinach czasu pracy.”, 

 

d) w  dotychczasowym pkt 11 dodaje się lit. d w brzmieniu: 

    „d) Rada Samorządu Doktorantów”, 

 

26) w § 60 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

     „2) jeden przedstawiciel pracowników jednostek ogólnouczelnianych,”, 

 

27) w  § 61: 

a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sprawowanie nadzoru nad działalnością wydziałowych komisji wyborczych   
i studenckiej komisji wyborczej oraz Rady Samorządu Doktorantów,”, 
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b) ust. 1 pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b. w jednostkach ogólnouczelnianych,”, 
 
c) ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie: 
 

      „4. Szczegółowy zakres działania, zasady i zadania studenckiej komisji wyborczej 
oraz Rady Samorządu Doktorantów, określają odpowiednio regulamin 
samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. 

5. Rektor sprawuje nadzór nad działalnością komisji wyborczych i Rady 
Samorządu Doktorantów, w zakresie zgodności ich działania z prawem.”, 
 

28) w § 63 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

        „5. Zebrania na wydziałach przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze, 
a zebrania ogólnouczelniane oraz w jednostkach ogólnouczelnianych - 
uczelniana komisja wyborcza.”, 
 

29)  § 67: 

         a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Zasady wygaszania mandatu przedstawiciela studentów i doktorantów 
określają regulaminy tych samorządów. Jeżeli wygaśnięcie mandatu nastąpi 
przed upływem kadencji organu kolegialnego, wakat uzupełnia kandydat, który 
uzyskał w wyborach następną największą liczbę głosów.”, 
 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 

      „4. Mandat w organach Uniwersytetu wygasa także, gdy: 
1) osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze, 
2) osoba posiadająca mandat zrzekła się mandatu, 
3) osoba przeszła do innej grupy pracowniczej, 
4) podjęta zostanie uchwała, o której mowa w § 38 ust. 6 i § 41 ust. 7.”, 

 
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 

„5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4, skład organu kolegialnego 
uzupełnia się, jeżeli do końca kadencji brakuje więcej niż sześć miesięcy. 
Wakat uzupełnia kandydat, który uzyskał w wyborach następną największą 
liczbę głosów.”, 

 
d)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 
 „7. W przypadku wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego przed 
upływem kadencji oraz zawieszenia osoby pełniącej funkcję organu 
jednoosobowego w pełnieniu obowiązków, do czasu rozstrzygnięcia 
wyborów uzupełniających obowiązki organu jednoosobowego powierza się:  
1) w stosunku do rektora – senat wskazuje w głosowaniu tajnym jednego z 
prorektorów, 
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2) w stosunku do prorektora – rektor wskazuje jednego z prorektorów, 
3) w stosunku do dziekana – rektor wskazuje jednego z prodziekanów, 
4) w stosunku do prodziekana – dziekan wskazuje jednego z 
prodziekanów.”,  

 
30)   § 68: 

          a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
                

 „1.Posiedzenia organów kolegialnych Uniwersytetu zwołują przewodniczący 
tych organów, informując o terminie, miejscu i porządku obrad organu, co 
najmniej na pięć dni przed terminem posiedzenia.”, 

 
 b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Jeżeli Ustawa lub Statut nie stanowią inaczej uchwały organów 
kolegialnych Uniwersytetu zapadają bezwzględną większością głosów 
(uchwała musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów), przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”, 
  
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
      
 „5. Uchwały organów kolegialnych zapadają w głosowaniu jawnym. W   
sprawach osobowych głosuje się tajnie. Na wniosek członka organu 
kolegialnego, jeżeli wniosek ten zostanie przyjęty zwykłą większością 
głosów, w dowolnej sprawie głosuje się tajnie.”,  
 

d)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 

„6. Regulaminy pracy innych ciał kolegialnych Uniwersytetu uchwalają te  
ciała kolegialne większością 2/3 głosów.”,  

  
31) § 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
        „1. Z  posiedzeń organów kolegialnych sporządza się protokoły.”, 
 
32) § 74: 
       
        a) treść ust. 3 zostaje przesunięta do § 83 ust. 1,  a dotychczasowy ust. 4 staje 

się ust. 3 i 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 nie wymaga opinii rady wydziału (rady jednostki 
ogólnouczelnianej) i senatu, wystarczająca jest opinia kierownika jednostki 
organizacyjnej i dziekana.”, 
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       b) dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 4 i otrzymuje brzmienie: 
    

       „4. Na inne niż wymienione w ust. 4 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 nie wymaga opinii uprawnionej komisji 
wydziałowej (Komisji ds. Jednostek Ogólnouczelnianych) i Senackiej Komisji ds. 
Rozwoju Kadr Naukowych, wystarczająca jest opinia kierownika jednostki 
organizacyjnej i dziekana.”, 

 
    c) dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 5, a ust. 7 uchyla się, 
 
    d) dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 6 i otrzymuje brzmienie: 
      
      „6. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnianych w   

jednostkach organizacyjnych wymienionych w §§ 15, 16 i 20 Statutu, zatrudnia  
na podstawie umowy o pracę rektor, na wniosek kierownika jednostki.”, 

 
       e) dotychczasowy ust. 9 staje się ust. 6, 
 
33) w  § 75 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
 

2. Do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przepis ust. 1 
stosuje  się odpowiednio.”, 

 
34) w  § 76 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 
„5. Kryteria udzielania przez rektora, senat lub radę wydziału zgody na 
dodatkowe zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, na podstawie art. 129 
ust. 1 i 5 Ustawy, 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.”,  

 
35) po  §  76 dodaje się  § 76a w brzmieniu: 

 
„§ 76a 

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony na podstawie mianowania lub umowy o 
pracę  może zostać objęty zakazem konkurencji w rozumieniu art. 101 – 104 
kodeksu pracy.   
2.Zakaz konkurencji  może  dotyczyć wyłącznie  zatrudnienia  lub  prowadzenia  
na  innej  podstawie  działalności  dydaktycznej,  naukowej  albo  organizacyjnej  
w  innej  szkole wyższej  na  takim  samym  kierunku  studiów  lub  na  kierunku  
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studiów  realizującym podobny   program   nauczania,   jaki   prowadzi   
Uniwersytet.  
3. Zakaz konkurencji może dotyczyć także działalności klinicznej, a 
szczegółowy jej zakres określa dyrektor szpitala w porozumieniu z 
pełnomocnikiem rektora ds. szpitala klinicznego. 
4. Postanowienia pkt 1 – 3 stosuje się odpowiednio do pracownika niebędącego  
nauczycielem akademickim  
5.   Szczegółowe zasady zakazu konkurencji określa Uchwała Senatu.”,  

 
36)  § 77: 
   
       a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
   „2. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem 

akademickim w przypadku: 
a/ otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen 
negatywnych, o których mowa w art. 132 Ustawy, 
b/ przekroczenia łącznego okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby 
nie posiadającej stopnia naukowego doktora, 
c/ przekroczenia łącznego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nie 
posiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego.”, 

 
     b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
 
         „6. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w sytuacjach 

określonych w ust. 2 nie wymaga wniosku kierownika jednostki organizacyjnej  
lub dziekana (kierownika jednostki ogólnouczelnianej) ani też opinii 
przewidzianych w § 74  pkt. 3 i 4 Statutu.”,  

 

37)  § 78: 
      
    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Umowę o pracę z nauczycielem akademickim, który ma być zatrudniony 
w Uniwersytecie jako dodatkowym miejscu pracy w wymiarze czasu pracy nie 
przekraczającym ½ etatu zawiera rektor na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej, w której kandydat ma być zatrudniony, po zasięgnięciu opinii 
dziekana.”, 

   
  b) w ust. 2 wyraz międzywydziałowej zastępuje się wyrazem 
„ogólnouczelnianej”, 

 
38) § 79 ust. 1 – 5 otrzymuje brzmienie: 
 

 „1. Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku asystenta następuje na podstawie 
umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Pierwsze zatrudnienie w 
Uniwersytecie na stanowisku asystenta powinno nastąpić na czas określony nie 
krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż 33 miesiące. Łączny okres zatrudnienia na 
stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie 
może przekroczyć 8 lat.  
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2. Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku adiunkta następuje na podstawie 
umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Pierwsze zatrudnienie w 
Uniwersytecie na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego 
doktora habilitowanego powinno nastąpić na czas określony nie krótszy niż 1 rok i 
nie dłuższy niż 33 miesiące. Łączny okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta 
osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może 
przekroczyć 8 lat. 
3. Nawiązanie stosunku  pracy na stanowiskach określonych w § 73 ust. 2 pkt 2 
następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. 
Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie na stanowiskach określonych w zdaniu 
pierwszym powinno nastąpić na czas określony, nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy 
niż 33 miesiące. 
4. Zatrudnienie na  podstawie umowy o pracę na czas określony nie może 
naruszać przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy. 
5. Asystent po uzyskaniu doktoratu może być zatrudniony na tym samym  
stanowisku na okres nie dłuższy niż 1 rok, liczony od rozpoczęcia następnego 
roku akademickiego.” 
 

39)  § 80 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 80 

1.Okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie posiadającego tytułu 
naukowego na stanowisku profesora nadzwyczajnego nie może przekroczyć 3 lat. 
Wyjątkowo okres ten może zostać przedłużony przez rektora o 1 rok, za zgodą 
senatu. 
2. Cztery miesiące przed upływem okresów zatrudnienia określonych w ustępie 1 
rektor może ogłosić  w jednostce organizacyjnej będącej miejscem pracy 
nauczyciela akademickiego konkurs na stanowisko adiunkta. W przypadku nie 
przystąpienia do konkursu osoby, o której mowa w ustępie 1, nie zawarcia przez 
nią umowy o pracę w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu albo 
negatywnego dla tej osoby rozstrzygnięcia konkursu, rektor po upływie terminów 
określonych w ustępie 1 rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z 
nauczycielem akademickim. Postanowienia § 77 ust.4 i 6 stosuje się 
odpowiednio.”, 

 
40) w § 81 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 
 „1) posiadanie specjalizacji, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić w klinicznej 
jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, względnie w innej jednostce określonej 
przez odpowiednią radę wydziału, z wyjątkiem tych pracowników, dla których 
przepisy prawne nie przewidują specjalizacji,” 
 

41) w § 82 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
       

 „2) na stanowisko instruktora - ukończenie odpowiedniego kierunku szkoły  
wyższej,”, 
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42) w § 83: 
 
       a) ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:  
 
    „1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę 

etatu na czas określony lub nieokreślony na stanowiskach, o których mowa w § 
73 ust. 2 pkt 1- 4  następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, z 
wyjątkami określonymi w art. 118a ust. 3 i 4 Ustawy. 

   2. Kryteria kwalifikacyjne konkursu są następujące: 
1) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych na dane stanowisko, 

określonych w Ustawie i Statucie, 
2) ocena dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej organizacyjnej i 

zawodowej,  
3) ocena kwalifikacyjna uzyskana w Uniwersytecie w okresie ostatniego roku 

przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza 
Uniwersytetu - opinia ostatniego zakładu pracy.”, 

 
b) w ust. 5 wyraz „międzywydziałowych” zastępuje się wyrazem 
„ogólnouczelnianych”,  
 

43) w § 86 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
 
        „5. Szczegółowe zasady  przeprowadzania okresowych ocen reguluje odrębna  

uchwała senatu.”, 
 
44) w § 87 ust. 1 wyraz „międzywydziałowych” zastępuje się wyrazem 

„ogólnouczelnianych”, 
 
45) w  § 88 ust. 1 i 4 otrzymuje brzmienie: 
 

 „1. Od negatywnej oceny komisji, o której mowa w § 87 ust. 1, nauczycielowi 
akademickiemu przysługuje odwołanie do senackiej komisji ds. oceny nauczycieli 
akademickich. 
 

      4. Oceny powinny być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
wysokości wynagrodzenia, awansów, nagród i wyróżnień.”, 

 
46) w § 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
       „1. Członkowie komisji, o których mowa w § 87, podlegają ocenom okresowym, 

dokonywanym przez senacką komisję ds. ocen nauczycieli akademickich.”, 
 
47) w § 90 ust. 6 dodaje się zdanie w brzmieniu: 
 
        „Wniosek o płatny urlop dla poratowania zdrowia nie wymaga opinii 

bezpośredniego przełożonego i właściwej rady wydziału, lecz udzielany jest na 
zasadach określonych w Ustawie.”, 
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48) w § 91 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
      „3. Tryb wyboru komisji dyscyplinarnej Uniwersytetu jest następujący:  

1) członków komisji dyscyplinarnej, jej przewodniczącego i zastępców 
wybiera senat,  na okres swojej kadencji. 

2) w skład komisji wchodzi 15 nauczycieli akademickich, w tym co najmniej  
6 osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego oraz 3 studentów zgłoszonych przez Radę Uczelnianą 
Samorządu Studenckiego; przewodniczącym i zastępcą jest osoba 
posiadająca tytuł naukowy.”, 

 
49) w § 95 ust. 2  na końcu zdania dodaje się wyraz „Ustawy”, 
 
50) po § 104 dodaje się § 104a i § 104 b w brzmieniu: 

 

„§ 104a 
1. W przypadku tworzenia własnego funduszu stypendialnego na stypendia dla 
studentów i doktorantów, przewidzianego postanowieniami art. 104 Ustawy, 
stypendia te mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów, o których 
mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1 Ustawy. 
2. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb 
postępowania określi Rektor po zasięgnięciu opinii właściwego organu 
samorządu studentów oraz właściwego organu samorządu doktorantów. 
 

§ 104b 
1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich oraz doktorant na ostatnim roku studiów doktoranckich, 
wyróżniający się wybitnymi wynikami w nauce i predyspozycjami do pracy 
badawczej, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków 
nauczyciela akademickiego. 
2. Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje stypendium w wysokości 
określonej przez Senat na dany rok akademicki. 
3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje Rektor na 
wniosek dziekana.”, 
 
 

51)   w § 105 ust. 3 na końcu zdania dodaje się wyrazy „lub z własnej inicjatywy”, 
 
52) załącznik nr 4 do Statutu - Zasady i tryb obsadzania funkcji kierownika katedry, 
kliniki, zakładu i oddziału klinicznego oraz kierownika łączącego funkcje zgodnie z 
postanowieniami § 53 ust.3 Statutu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Ustala się tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
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§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 
 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do postępowań dotyczących oceny 
nauczycieli akademickich, wszczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, 
stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy. 
 
                 
              R e k t o r 
 
 

                         prof. dr hab. Jacek Wysocki 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


