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Uchwała Nr 142/2014 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie   

 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU  

z 2012 r., poz. 572 późn. zm.) Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1 

W Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dokonuje się 

następujących zmian: 

1. w §4 skreśla się dotychczasowy pkt. 4 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„4)  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych 

oraz transfer technologii do gospodarki,” 

2. w §12 ust. 2 pkt. 4 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67” 

3. w §12 ust. 2 pkt. 5 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67” 

4. użyty w Statucie w różnej formie gramatycznej zwrot: „szpital uniwersytecki” zastępuje się na 

odpowiednią gramatycznie formą: „szpital kliniczny” 

5. w §13 skreśla się dotychczasowy pkt. 5 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„5) wyrażanie zgody na zbycie przez Uniwersytet mienia o wartości przekraczającej 200 tys. 

zł,” 

6. w §13 w  pkt. 8 na końcu dodaje się treść: „z zastrzeżeniem §77 ust. 3,” 

7. w §14 skreśla się dotychczasowy ust. 8 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„8. Komisje są organami doradczymi i opiniodawczymi senatu i rektora. Zadania i 

kompetencje oraz zasady działania stałych komisji senackich określają regulaminy 

uchwalone przez senat na wniosek przewodniczących komisji.” 

8. w §16 ust. 3 skreśla się dotychczasowy pkt. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„2) niewywiązywania się ze swoich obowiązków w zakresie sprawowania mandatu, w 

szczególności z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 posiedzeniach senatu.” 

9. w §17 ust. 2 pkt. 3 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67” 

10. w §17 ust. 2 pkt. 4 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67” 

11. w §19 ust. 3 skreśla się dotychczasowy  pkt.2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„2) niewywiązywania się ze swoich obowiązków w zakresie sprawowania mandatu,                 

w szczególności z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 posiedzeniach rady 

wydziału.” 

12. w §22  ust. 4 skreśla się dotychczasowy pkt. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„3) dba o wykonanie pensum oraz o należytą obsadę stanowisk nauczycieli akademickich i 

innych pracowników wydziału,” 

13. w §43 skreśla się dotychczasowy pkt. 6  i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„6) niezwłoczne zawiadomienie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub ministra 

właściwego ds. zdrowia o wyborze rektora.” 

14. w §45 ust. 2 pkt. 1 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67” 

15. w §45 ust. 2 pkt. 2 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67” 



16. w §48 ust. 2 pkt. 1 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67” 

17. w §48 ust. 2 pkt. 2 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67” 

18. w §55 skreśla się dotychczasowy ust. 5 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„5. W przypadku zwolnienia funkcji rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana w trakcie 

trwania kadencji, uczelniana komisja wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające w ciągu 

30 dni od stwierdzenia utraty lub wygaśnięcia mandatu. Do czasu wyboru: 

1) w razie zwolnienia funkcji rektora zastępstwo pełni prorektor wyznaczony przez senat, 

2) w razie zwolnienia funkcji prorektora zastępstwo pełni inny wyznaczony przez rektora 

prorektor, 

3) w razie zwolnienia funkcji przez dziekana zastępstwo pełni wyznaczony przez radę 

wydziału prodziekan, 

4) w razie zwolnienia funkcji przez prodziekana zastępstwo pełni inny wyznaczony przez 

dziekana prodziekan, a jeśli jest to niemożliwe – dziekan.” 

19. w §55 uchyla się ust. 6  

20. w §56 ust. 4 skreśla się dotychczasowy pkt. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„2) jednostki międzyuczelniane, jednostki wspólne, centra naukowe i spółki celowe,” 

21. w rozdziale V pn.: Organizacja Uniwersytetu skreśla się treść tytułu 5. i nadaje się mu 

nowe brzmienie:  

„5. Jednostki międzyuczelniane, jednostki wspólne i centra naukowe, akademickie 

inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii oraz spółki celowe” 

22. w §73a skreśla się dotychczasowy ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„2. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności 

gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników Uniwersytetu i studentów 

będących przedsiębiorcami. Akademicki inkubator przedsiębiorczości może być utworzony w 

formie: 

1) jednostki ogólnouczelnianej działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez 

senat, 

2) spółki kapitałowej działającej na podstawie dokumentów ustrojowych.”  

23. w §73a po ust. 2 dodaje się ust. 2a o treści: 

„2a. Centrum transferu technologii tworzy się w celu komercjalizacji bezpośredniej. 

Centrum transferu technologii może być utworzone w formie jednostki ogólnouczelnianej 

działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat.” 

24. w 73a skreśla się dotychczasowy ust. 3 i 4  i nadaje się im nowe brzmienie: 

„3. W jednostkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2a,  działają rady nadzorujące, których 

skład i kompetencje określa regulamin.” 

„4. Dyrektorów jednostek, o których mowa w ust. 2 pkt. 1i 2a, zatrudnia rektor po 

zasięgnięciu opinii senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez rady nadzorujące 

tych jednostek.” 

25. po §73a dodaje się §73b o treści:  

„§ 73b 

1. W celu komercjalizacji pośredniej Uniwersytet może utworzyć wyłącznie jednoosobową 

spółkę kapitałową, zwaną dalej "spółką celową". Na pokrycie kapitału zakładowego 

spółki celowej Uniwersytet może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny 

(aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności 

będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią 

układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz 

know-how związanego z tymi wynikami.  



2. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu. 

3. Uniwersytet, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy, może powierzyć spółce celowej 

zarządzanie prawami do wyników lub do know-how, o których mowa w ust. 1, w zakresie 

komercjalizacji bezpośredniej. 

4. Uniwersytet może przystąpić do spółki celowej utworzonej tylko przez inną uczelnię 

publiczną.” 

26. w rozdziale V pn.: Organizacja Uniwersytetu skreśla się treść tytułu 6. i nadaje się mu 

nowe brzmienie:  

„6. Szpitale kliniczne” 

27. w §74 skreśla się dotychczasowy ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„1. Uniwersytet jest podmiotem tworzącym szpitali klinicznych: 

1) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego 

PUM w Szczecinie,  

2) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie,  

które są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i działają na podstawie 

ustawy o działalności leczniczej i odrębnych przepisów.” 

28. skreśla się dotychczasową treść §76 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„§ 76
 

1. Kierującym jednostką organizacyjną działalności medycznej w szpitalu klinicznym tj. 

kliniki, oddziału klinicznego albo zakładu jest lekarz kierujący. W przypadku zakładu 

kierującym może być także inna osoba niebędąca lekarzem, posiadająca stosowne 

uprawnienia do kierowania taką jednostką. 

2. Lekarzem kierującym może być nauczyciel akademicki, którego rektor powołał do 

funkcji kierownika kliniki, oddziału klinicznego albo zakładu na Uniwersytecie. 

3. Dyrektor szpitala klinicznego w uzgodnieniu z rektorem może zatrudnić na stanowisko 

kierującego jednostką działalności medycznej inną osobę będącą nauczycielem 

akademickim.  

4. Kierujący jednostką działalności medycznej jest odpowiedzialny za kierowanie 

działalnością medyczną jednostki szpitala oraz w ramach pełnionej funkcji kierownika 

kliniki, oddziału klinicznego albo zakładu na Uniwersytecie – za działalność dydaktyczną 

i badawczą tej jednostki. 

5. W przypadku rozdzielenia funkcji kierownika kliniki, oddziału klinicznego albo zakładu 

na Uniwersytecie od stanowiska kierującego jednostką organizacyjną działalności 

medycznej, kierownik kliniki, oddziału klinicznego albo zakładu na Uniwersytecie 

odpowiedzialny jest za działalność dydaktyczną i badawczą tej jednostki, a kierujący 

jednostką organizacyjną działalności medycznej odpowiedzialny jest za kierowanie 

działalnością medyczną jednostki szpitala.” 

29. w §80 ust. 1 uchyla się dotychczasowy pkt. 4 

30. w §80 ust. 1 skreśla się dotychczasowy  pkt. 5  i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„5) była/jest kierownikiem projektu badawczego/innowacyjnego (udokumentowanego 

publikacjami naukowymi z IF) finansowanego ze środków ustalonych na ten cel w budżecie 

państwa lub pochodzących z innych źródeł niż budżet, stosownie do przepisów regulujących 

zasady finansowania nauki oraz innych przepisów dotyczących finansowania projektów,” 

31. w §80 uchyla się ust. 3 

32. w §81 ust. 1 skreśla się dotychczasowy pkt. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„2) stopień naukowy doktora habilitowanego, dorobek naukowy, w tym publikacje  

z Impact Factor oraz spełnia jeden z poniższych warunków: 



a) była promotorem co najmniej jednego przewodu doktorskiego zakończonego nadaniem 

stopnia naukowego doktora, 

b) posiada dorobek naukowy o 50% wyższy niż dorobek naukowy ustalony dla  kandydata  

spełniającego kryterium określone w pkt a) lub c), 

c) udokumentuje uczestnictwo w projekcie badawczym lub odbyty staż naukowo-badawczy, 

który ma odzwierciedlenie w publikacjach z Impact Factor.” 

33. w §82 ust.1 skreśla się dotychczasowy pkt. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„2) posiada co najmniej stopień naukowy doktora, przez co najmniej pięć lat kierowała 

samodzielnie zespołami badawczymi w innym państwie oraz posiada dorobek naukowy z 

Impact Factor – w przypadku cudzoziemca.” 

34. w §82 skreśla się dotychczasowy ust. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„3. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od kryterium posiadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, pod warunkiem, że 

kandydat posiada stopień naukowy doktora, a jego dorobek naukowy będzie o 25% wyższy 

niż dorobek naukowy ustalony dla kandydata posiadającego stopień naukowy doktora 

habilitowanego oraz przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami 

badawczymi w innym państwie.” 

35. w §83 ust.1 skreśla się dotychczasowy pkt. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„2) posiada dorobek naukowy,” 

36. w §83 ust.1 uchyla się dotychczasowy pkt. 3 

37. w §89 dodaje się ust. 3 o treści: 

„3. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na 

czas określony nauczyciela akademickiego: 

1) skierowanego do pracy w Uniwersytecie na podstawie umowy zawartej z zagraniczną 

instytucją naukową, 

2) będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum 

Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na 

realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia, 

3) zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego: 

a) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 

b) przez inny podmiot przyznający grant, 

4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie 

krótszy niż trzy lata.” 

38. po §92 dodaje się §92a o treści: 

„§92a 

Do okresu, o którym mowa w §91 i §92, nie wlicza się przerwy związanej z: 

1) urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym 

urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

2) pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z 

niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji 

leczniczej.” 

39. w §95 skreśla się dotychczasowy ust. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się przed rozpoczęciem roku 

akademickiego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok 

akademicki lub przed rozpoczęciem semestru w przypadku zmian w zatrudnieniu 

wpływających na minimum kadrowe.” 

40. w §100 skreśla się dotychczasowy ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 



„2. Nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może, nie 

częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia na Uniwersytecie, otrzymać płatny urlop dla 

celów naukowych, w wymiarze do roku, w celu prowadzenia badań poza Uniwersytetem. 

Urlopu udziela rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez 

kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej i dziekana.” 

41. w §100 skreśla się dotychczasowy ust. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„3. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu 

co najmniej piętnastu lat na Uniwersytecie, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania 

zdrowia na zasadach określonych w ustawie.” 

42. w §100 skreśla się dotychczasowy ust. 6 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„6. Nauczyciel akademicki korzystający z urlopu, o którym mowa w ust. 3, nie może w tym 

czasie wykonywać pracy zarobkowej, ani prowadzić działalności gospodarczej.” 

43. w §101 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„4. Wydziałową komisję oceniającą powołuje rada wydziału. W skład komisji wchodzą: 

1) dziekan jako przewodniczący, 

2) co najmniej 2 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy, 

3) co najmniej 2 nauczycieli akademickich pochodzących z grona pozostałych nauczycieli 

akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.” 

44. w §103 skreśla się dotychczasowy ust.  1, 2, 4 i 5 i nadaje się im nowe brzmienie: 

„1. Okresowe oceny nauczycieli akademickich przeprowadzają komisje, o których mowa w 

§101 ust. 3.” 

„2. Okresową ocenę przewodniczących komisji, o których mowa w §101 ust. 3 pkt 1, 

przeprowadza wydziałowa komisja pod przewodnictwem członka komisji wyznaczonego 

przez radę wydziału.” 

„4. W szczególności przy ocenie, o której mowa w ust. 3, uwzględnia się:  

1) w działalności naukowej: 

a) publikacje, 

b) aktywność badawczą i rozwojową, 

c) prace na rzecz rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, 

d) członkostwo w komitetach redakcyjnych i naukowych czasopism, 

e) patenty, 

2) w działalności dydaktycznej: 

a) ocenę studentów i doktorantów 

b) pomoce dydaktyczne, podręczniki, skrypty, 

c) prace na rzecz studentów, 

3) w działalności organizacyjnej: 

a) prace na rzecz Uniwersytetu, 

b) działalność na terenie kraju – towarzystwa naukowe, fundacje, organizacje 

społeczne i inne, 

4) w pogłębianiu wiedzy zawodowej: 

a) kwalifikacje, 

b) staż naukowy.” 

„5. Senat określi, w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, zakres kryteriów, o których 

mowa w ust. 4, na podstawie których oceniani będą nauczyciele akademiccy.” 

45. w §104 skreśla się dotychczasowy ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 



„1. Nauczyciel akademicki oceniany jest w zakresie kryteriów, o których mowa  

w §103 ust. 3 i 4, wg następującej skali ocen: „wyróżniająca”, „pozytywna” lub 

negatywna”.”   

46. w §104 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o treści: 

„2a. Decyzję dotyczącą oceny komisja podejmuje w drodze głosowania. W przypadku 

równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.” 
47. w §104 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści: 

„5 Warunkiem otrzymania ogólnej oceny wyróżniającej jest uzyskanie przez nauczyciela 

akademickiego oceny wyróżniającej w działalności naukowej i dydaktycznej oraz co 

najmniej pozytywnej w pozostałych działalnościach.” 

48. w §105 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„4. Senacka komisja ds. oceny nauczycieli akademickich powinna rozpoznać odwołanie  w 

terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania. W przypadku ogólnej oceny 

negatywnej wystawionej przez wydziałową komisję oceniającą, senacka komisja ds. oceny 

nauczycieli akademickich zaprasza na swoje posiedzenie przewodniczącego komisji 

wydziałowej.” 

49. w §107 skreśla się dotychczasowy ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie 

uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela 

akademickiego.” 

50. w §111 skreśla się dotychczasowy ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego w okresie zawieszenia  w 

pełnieniu obowiązków może ulec obniżeniu najwyżej do połowy, a tymczasowo 

aresztowanego ulega obniżeniu najwyżej do połowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie. W okresie 

zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki do wynagrodzenia.” 

51. w §122 uchyla się dotychczasowy ust. 4 

52. po §122 dodaje się §122a o treści: 

„§ 122a 

1. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, o których mowa w art. 98 

ust. 1 pkt 5, oraz opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1-6, a 

także wysokość tych opłat określa umowa między Uniwersytetem, a studentem lub osobą 

przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie 

później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. 

3. Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów. Student nie jest obowiązany 

do uiszczania opłat innych niż określone w umowie. 

4. Opłaty określone w umowie Uniwersytet może pobierać nie wcześniej niż po jej zawarciu. 

5. Wzór umowy określa senat. 

6. Wzór umowy umieszczany jest stronie internetowej. 

7. Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat.” 

53. w §123 skreśla się dotychczasowy ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w 

drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów określa senat w formie 

uchwały.”  

54. w §125 uchyla się dotychczasowy ust. 2 

55. w §128 uchyla się dotychczasowy ust. 1 

56. w §128 skreśla się dotychczasowy ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 



„2. Student może studiować wg indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na 

zasadach ustalonych przez radę wydziału.” 

57. w §148 skreśla się dotychczasowy ust. 5 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„5. Zastępców kanclerza zatrudnia rektor na wniosek kanclerza.” 

58. w §152 uchyla się dotychczasowy ust. 4 

..................................................... 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wskazany w §1 pkt. 43 i pkt. 

44 wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

       prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz 

       Rektor PUM 

         Przewodniczący Senatu 
 


