
Uchwała Nr 2/2016 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 20 stycznia 2016 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. skreśla się dotychczasową treść §25 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Posiedzenia zwyczajne organu kolegialnego zwołuje jego przewodniczący, zawiadamiając 

wszystkich członków tego organu, osoby uprawnione do udziału w jego posiedzeniach z 

głosem doradczym oraz dyrektorów szpitali klinicznych o terminie, miejscu i projektowanym 

porządku obrad nie później, niż na siedem dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie 

może być dokonane w formie elektronicznej. 

2. w §117 skreśla się dotychczasową treść ust. 5 i 6 i nadaje się im nowe brzmienie: 

5. Stosunek pracy z pracownikami naukowo-technicznym, inżynieryjno-technicznymi, 

pracownikami bibliotecznymi oraz dokumentacji i informacji naukowej zawiera i 

rozwiązuje prorektor ds. nauki. 

6. Stosunek pracy z pracownikami administracyjnymi oraz pracownikami obsługi zawiera 

i rozwiązuje kanclerz. 

3. w §148 skreśla się dotychczasową treść ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie zadań określonych w 

regulaminie organizacyjnym oraz pełnomocnictwach rektora, przy pomocy zastępców. 

4. w §148 uchyla się ust. 2 

5. w załączniku Nr 4 do Statutu dokonuje się następujących zmian: 

1) w §3 skreśla się dotychczasową treść ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym na 

Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia,  

a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 70 roku życia oraz pracownikom 

niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w  pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

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

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz 

       Rektor PUM 

         Przewodniczący Senatu 


