
 

 

Uchwała Nr 29/2021 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Statucie 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie   

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.) oraz §35 pkt 1 Statutu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 37/2019 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,   
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Uczelni, Senat Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

 

§1. 

 

W Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, stanowiącym załącznik do 

Uchwały Nr 37/2019 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia  

29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 30 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 30. 1. Rada uczelni liczy 9 osób. W skład rady uczelni wchodzą:  

1) 4 osoby powołane przez senat pochodzące spoza wspólnoty Uniwersytetu,  

2) 4 osoby powołane przez senat pochodzące ze wspólnoty Uniwersytetu,  

które spełniają kryteria określone w art. 20 ust. 1 ustawy,  

3) przewodniczący samorządu studenckiego.”, 

 

2) § 107 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 107. 1. Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną 

organizacyjnie i finansowo od działalności polegającej na wykonywaniu zadań, o których 

mowa w §4. 

2. Działalność gospodarcza Uniwersytetu, opisana w ust. 1, może obejmować działalność 

w zakresie:  

1) zbierania odpadów niebezpiecznych, 

2) przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,  

3) wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i handlu energią elektryczną,  

4) wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych,  

5) transportu drogowego towarów,  

6) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  

7) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych.  

3. W celu prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, Uniwersytet 

może tworzyć lub przystępować do spółek kapitałowych. 

4. Uniwersytet może tworzyć  spółki kapitałowe samodzielnie lub z innymi podmiotami. 



5. Decyzję o utworzeniu lub przystąpieniu do spółki kapitałowej podejmuje rektor po 

zasięgnięciu opinii rady uczelni, z zastrzeżeniem §35 pkt 18.”. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
       prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

 

       Rektor PUM 

         Przewodniczący Senatu 

 


