
 

Uchwała Nr 75/2020 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu Senackiej 

Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  

 

 

 

Na podstawie § 36 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 12 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Szczecinie Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Regulamin Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

1. Traci Uchwała Nr 118/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Nauki  

i Współpracy z Zagranicą. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

  prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

 Rektor PUM 

    Przewodniczący Senatu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 

 do Uchwały Nr 75/2020  

Senatu PUM z 25.11.2020 r. 
 

 

REGULAMIN 

Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady działania Senackiej Komisji ds. Nauki  

i Współpracy z Zagranicą, zwanej dalej „Komisją”. 

2. Komisja jest ciałem doradczym oraz opiniodawczym Senatu i Rektora Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

3. Komisja ma charakter stały. 

4. Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację 

członkom Komisji, Senatowi, innym władzom PUM lub osobom upoważnionym przez 

Senat.  

 

Skład Komisji 

§ 2 

1. W skład Komisji wchodzą:  

1) Przewodniczący, 

2) Członkowie: 

a) 6 przedstawicieli Wydziału Medycyny i Stomatologii; 

b) 4 przedstawicieli Wydziału Nauk o Zdrowiu; 

c) 2 przedstawicieli Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny 

Laboratoryjnej 

2. Członków Komisji i jej Przewodniczącego powołuje Senat na wniosek Rektora. 

3. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Sekretarz, wyznaczony przez Przewodniczącego 

Komisji  - pracownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.  

4. Członkostwo w Komisji wygasa z chwilą: 

1) zakończenia okresu kadencji, 

2) złożenia przez Członka pisemnej rezygnacji z udziału w pracach Komisji, 

3) odwołania Członka,  

4) ustania stosunku pracy. 

5. W razie zmniejszenia się składu Komisji wymienionego w §2 ust. 1 w trakcie kadencji, 

dokonuje się uzupełnienia jej składu.  

6. Decyzję o zmianie składu osobowego Komisji w trakcie kadencji podejmuje Senat na 

wniosek Przewodniczącego Komisji, powołując nowych członków na okres do końca 

kadencji Senatu.  

 

Przewodniczący Komisji  

§ 3 

Przewodniczący Komisji: 

1) kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją przed Senatem i innymi organami PUM,  

2) zwołuje posiedzenia Komisji, 

3) zarządza głosowanie korespondencyjne, 

4) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Komisji, 

5) przewodniczy obradom Komisji i czuwa nad ich przebiegiem, 

6) sprawuje nadzór nad terminowością prac Komisji,  



 

7) nadaje bieg inicjatywom oraz wnioskom Komisji, 

8) podpisuje protokół z posiedzenia Komisji oraz podjęte opinie i wnioski, 

9) podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu. 

 

Członkowie Komisji 

§ 4 

Do podstawowych obowiązków Członków wchodzących w skład Komisji należy: 

1) udział w posiedzeniach Komisji i czynne uczestniczenie w jej pracach,  

2) zgłaszanie i przekazywanie wniosków, opinii, propozycji i postulatów środowiska, 

którego są reprezentantami na forum Komisji,  

3) sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, 

4) przestrzeganie niniejszego regulaminu, 

5) potwierdzanie swojej obecności na posiedzeniu podpisem na liście obecności,  

6) Członek Komisji nie mogący wziąć udziału w posiedzeniu jest zobowiązany, przed 

wyznaczonym terminem posiedzenia, powiadomić Przewodniczącego Komisji o swojej 

nieobecności na posiedzeniu Komisji, podając przyczyny nieobecności. 

 

Sekretarz Komisji 

§ 5 

Do zadań Sekretarza Komisji należy w szczególności:  

1) organizowanie – w uzgodnieniu z Przewodniczącym – posiedzeń Komisji, 

2) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Komisji, a także głosowań prowadzonych  

w trybie korespondencyjnym, 

3) opracowywanie projektów dokumentów przygotowanych przez Komisję – w zakresie 

zleconym przez Przewodniczącego, 

4) sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji i każdorazowe przedkładanie ich do 

podpisu Przewodniczącemu Komisji, 

5) przechowywanie dokumentacji Komisji. 

 

Zadania Komisji 

§ 6 

1. Komisja rozpatruje i opracowuje sprawy z własnej inicjatywy. Komisja prowadzi również 

działania interwencyjne w sprawach indywidualnych. 

2. Komisja wykonuje swoje zadania biorąc pod uwagę kryteria zgodności z prawem, 

celowości, rzetelności, gospodarności i terminowości, w szczególności przez 

rozpatrywanie i analizowanie spraw oraz przedstawianie wniosków i opinii Rektorowi  

i Senatowi oraz innym organom PUM.  

3. Do zadań komisji należy w szczególności: 

1) planowanie, opiniowanie i analiza spraw związanych z prowadzeniem prac naukowych 

finansowanych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 

2) opiniowanie oraz kontrola realizacji środków finansowych na naukę w ramach 

działalności statutowej ze szczególnym uwzględnieniem prac doktorskich  

i habilitacyjnych, 

3) opracowanie zasad przyznawania, podziału oraz rozliczania funduszy na działalność 

statutową, 

4) ocena poszczególnych jednostek naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie w zakresie wykonywania badań naukowych, 

5) opiniowanie wniosków o nagrody naukowe i dydaktyczne Ministra Zdrowia,  

6) opracowanie zasad zapraszania gości z zagranicy na wniosek poszczególnych 

kierowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

7) opracowanie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich, 



 

8) zajmowanie stanowiska w sprawach innych na wniosek Prorektora ds. Nauki, 

9) inne prace na zlecenie Rektora PUM. 

 

Posiedzenia i tryb postępowania Komisji 

§ 7 

1. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie opinii i wniosków, które przedkłada 

Rektorowi.  

2. Komisja obraduje oraz podejmuje opinie i wnioski na posiedzeniach, z zastrzeżeniem §8.   

3. W posiedzeniu Komisji, dla jego prawomocności wymagana jest obecność co najmniej 

połowy regulaminowego składu Komisji. 

4. Opinie i wnioski Przewodniczący Komisji poddaje pod głosowanie. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów (liczba głosów „za” wnioskiem jest większa od sumy głosów „przeciw 

i wstrzymujących się”, przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów nie bierze się 

pod uwagę głosów nieważnych). W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji.  

6. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne i odbywa się przy użyciu kart do głosowania. 

Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Komisji może również 

zarządzić tajność głosowania, jeżeli wymaga tego dobro rozpatrywanej sprawy lub z innych 

ważnych względów.  

7. Prawo do głosowania Członkowie Komisji wykonują osobiście i wyłącznie w trakcie 

głosowania.  

8. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeb. 

9. W posiedzeniu Komisji, poza Członkami Komisji mogą brać udział inne osoby zaproszone 

przez Przewodniczącego Komisji. Osoby te mogą brać udział w dyskusji i składać wnioski 

bez prawa głosowania. 

10. Komisja może powołać do zespołów zadaniowych osoby nie będące członkami Komisji, 

które mogą uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym. Osoby te mogą brać udział 

w dyskusji i składać wnioski bez prawa głosowania. 

11. Porządek obrad Komisji ustala Przewodniczący. Sekretarz powiadamia Członków Komisji 

i osoby zaproszone o czasie, miejscu i przewidywanym porządku obrad Komisji, 

przynajmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W sytuacji szczególnej 

dopuszcza się termin krótszy. 

12. Obrady prowadzi Przewodniczący Komisji.  

13. Posiedzenia przebiegają według przyjętego przez Komisję porządku obrad i regulaminu 

Komisji.  

14. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji. 

Protokół stanowi formalną dokumentację przebiegu obrad Komisji i jest dostępny 

dla wszystkich członków Komisji. Dla prawidłowego sporządzenia protokołu Sekretarz 

może skorzystać z dźwiękowego zapisu przebiegu obrad.  

15. Protokoły wraz z załącznikami są przechowywane w Dziale Nauki i Współpracy z 

Zagranicą PUM. 

 

Głosowanie w trybie korespondencyjnym 

§ 8 

1. W okresie między posiedzeniami, opinie i wnioski Komisji mogą być podejmowane w 

trybie korespondencyjnym, tj. bez odbycia posiedzenia, za pomocą wiadomości e-mail, o 

ile wszyscy członkowie Komisji wyrażą zgodę na taki tryb działania. 

2. Głosowanie korespondencyjne zarządza Przewodniczący Komisji.  

3. Dla celów głosowania w trybie korespondencyjnym wykorzystywany będzie następujący 

adres e-mail: dznauki@pum.edu.pl.  

mailto:dznauki@pum.edu.pl


 

4. Jeżeli choćby jeden z członków Komisji zgłosi sprzeciw co do trybu podjęcia opinii  

i wniosku, sprawa zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Komisji. 

5. Głosowanie w trybie korespondencyjnym nie dotyczy spraw osobowych oraz innych 

spraw, których rozstrzygnięcie wymaga głosowania tajnego.  

6. Głosowanie w trybie korespondencyjnym odbywa się w następujący sposób: 

1) na wskazane przez członków Komisji służbowe adresy e-mail przesyłana jest 

informacja o przedmiocie głosowania wraz z uzasadnieniem konieczności działania 

Komisji w trybie korespondencyjnym oraz informacją o terminie na oddanie głosów; 

2) oddając głos za pomocą wiadomości e-mail członek Komisji: 

a) umieszcza w treści e-mail oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę/nie 

wyrażam zgody na głosowanie w formie elektronicznej nad wnioskiem …… (data 

i przedmiot wniosku), 

b) wskazuje wyraźnie, jaki głos oddaje poprzez umieszczenia jednego z 

następujących oświadczeń: „głosuję za”, „głosuję przeciw”, lub „wstrzymuję się 

od głosu” ze wskazaniem daty i przedmiotu wniosku;  

3) głos oddany bez umieszczenia w wiadomości e-mail zapisów, o których mowa w pkt. 

2, a także głos oddany po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 uważa się za 

nieoddany. 

7. Sekretarz Komisji każdorazowo potwierdzi otrzymanie wiadomości e-mail, o której mowa 

w ust. 6  pkt 2 zwrotną wiadomością e-mail.  

8. Głosowanie w trybie korespondencyjnym jest ważne, gdy weźmie w nim udział co 

najmniej połowa regulaminowego składu Komisji.  

9. Za datę podjęcia opinii lub wniosku w trybie korespondencyjnym przyjmuje się datę 

oddania ostatniego głosu. 

10. Po zakończeniu głosowania Sekretarz informuje o wyniku głosowania Przewodniczącego 

Komisji, a wynik podawany jest do wiadomości wszystkich członków Komisji.  

11. Informacje dotyczące głosowania w trybie korespondencyjnym, jego wyniki oraz lista 

członków Komisji biorących udział w takim głosowaniu, są przedstawiane na najbliższym 

posiedzeniu Komisji i włączane do protokołu z tego posiedzenia.  

 

Przepisy końcowe 

§ 9 

1. Niniejszy Regulamin  wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat. 

2. Zmiana regulaminu może nastąpić z własnej inicjatywy Komisji, na wniosek co najmniej 

połowy regulaminowego składu Komisji lub na wniosek Senatu. 

3. Do zmian regulaminu Komisji stosuje się tryb właściwy do jego uchwalenia. 

 

 
 

  prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

 Rektor PUM 

    Przewodniczący Senatu 


