
Uchwała Nr 116/2016 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 30 listopada 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. W §82 skreśla się dotychczasową treść ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

O stanowisko profesora wizytującego może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi 

określone w art. 109 ust. 1 ustawy, będąca pracownikiem innej uczelni oraz 

odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz dorobek 

naukowy z Impact Factor –  w przypadku obywatela polskiego, 

2) posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz posiada dorobek naukowy z 

Impact Factor – w przypadku cudzoziemca. 

2. W §82 skreśla się dotychczasową treść ust. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

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. 

3. w §88 skreśla się dotychczasową treść ust. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Decyzje dotyczące zatrudniania oraz awansów podejmuje się ze skutkiem na 1 

października lub 1 lutego.  

4. w §89 skreśla się dotychczasową treść ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Nawiązanie stosunku pracy  z nauczycielem akademickim, na czas określony lub 

nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, 

następuje po przeprowadzeniu konkursu otwartego. 

5. w §89 ust. 3 skreśla się dotychczasową treść pkt. 4 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

 na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata. 

6. w §90 skreśla się dotychczasową treść ust. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Osobę, o której mowa w ust. 1, która w ostatnim roku akademickim 5 - letniego 

okresu zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, ukończy 67 rok 

życia, zatrudnia się na to stanowisko na okres do końca tego roku akademickiego. 

7. w §90 dodaje się ust. 4 o treści: 

W przypadku uzyskania przez osobę, o której mowa w ust. 1 tytułu naukowego 

profesora w trakcie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 

dokonuje się zmiany zatrudnienia z czasu określonego  na czas nie określony. 

8. dotychczasowa treść §91 staje się ust. 1 i dodaje się ust. 2 o treści: 

Nauczyciel akademicki, który nie uzyskał stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w okresie, o którym mowa w ust. 1, może zostać  zatrudniony na 

stanowisku starszego wykładowcy.  



9. skreśla się dotychczasową treść §92 nadaje się mu nowe brzmienie: 

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego 

doktora na stanowisku asystenta nie może trwać dłużej niż osiem lat. 
10. skreśla się dotychczasową treść §92a i nadaje się mu nowe brzmienie: 

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

1) urlopem macierzyńskim, 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. 
11. w §93 skreśla się dotychczasową treść ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Zatrudnienie albo awansowanie nauczyciela akademickiego na stanowisko 

starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora może nastąpić na czas 

nieokreślony albo na czas określony.  
12. w §101 skreśla się dotychczasową treść ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika 

jednostki naukowo-dydaktycznej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.  

13. w §104 skreśla się dotychczasową treść ust. 3 i 5 i nadaje się im nowe brzmienie: 

3.  Warunkiem otrzymania ogólnej oceny pozytywnej jest uzyskanie przez   

nauczyciela akademickiego, zatrudnionego na stanowisku naukowo-

dydaktycznym co najmniej pozytywnej oceny w działalności naukowej i 

dydaktycznej, a nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym co 

najmniej pozytywnej oceny w działalności dydaktycznej. 

5. Warunkiem otrzymania ogólnej oceny wyróżniającej jest uzyskanie przez 

nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku naukowo-

dydaktycznym oceny wyróżniającej w działalności naukowej i dydaktycznej oraz 

co najmniej pozytywnej w pozostałych działalnościach, a w przypadku 

nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym oceny wyróżniającej w 

działalności dydaktycznej i co najmniej pozytywnej w pozostałych 

działalnościach. 

14. w §115 skreśla się dotychczasową treść ust. 2, 3 i 4 i nadaje się im nowe brzmienie: 

2. Zatrudnienie może nastąpić na podstawie umowy o pracę na czas określony 

zgodnie z art. 25
1
 kodeksu pracy. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, nauczyciel akademicki, który rozwiązał stosunek pracy w 

związku z przejściem na emeryturę może zostać ponownie zatrudniony na czas 

określony do końca roku akademickiego, w którym ukończy on: 

1) 70 rok życia jeśli posiada tytuł naukowy profesora, 

2) 67 rok życia jeśli nie posiada tytułu naukowego profesora  

4. Nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora, który ukończył 70 

rok życia, może zostać ponownie zatrudniony w wymiarze 1/8 etatu na czas 

określony z zastrzeżeniem ust. 2, albo na czas nieokreślony jeżeli pełnił funkcję 

rektora lub został uhonorowany tytułem doktora honoris causa. 

 
15. w §120 skreśla się dotychczasową treść ust. 1 i nadaje się im nowe brzmienie: 

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim, który rozwiązał stosunek pracy  

w związku z przejściem na emeryturę, w zależności od potrzeb Uniwersytetu, może 

zostać ponownie zatrudniony na czas określony zgodnie z art. 25
1
 kodeksu pracy na 

warunkach indywidualnie ustalonych na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca, w 

którym ukończył on 67 rok życia. 



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

 

§2 

Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 23.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz niektórych innych ustaw ocena okresowa według znowelizowanego art. 132 

ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym odbędzie się w roku 

2020 i obejmie cały okres który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem 

wejścia w życie ww. zapisu.  

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

       Rektor PUM 

         Przewodniczący Senatu 
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§ 82 

1. O stanowisko profesora wizytującego może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi określone w 

art. 109 ust. 1 ustawy, będąca pracownikiem innej uczelni lub instytucji naukowej oraz 

odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

3) posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy z Impact 

Factor –  w przypadku obywatela polskiego, 

4) 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. 

2. Dorobek naukowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ocenia się na podstawie punktacji Impact 

Factor. Liczbę punktów uprawniającą do ubiegania się o stanowisko profesora wizytującego 

określa senat. 

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. 

 

§ 88 

1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje się na podstawie mianowania, bądź 

umowy o pracę.  

2. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł 

naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje na czas określony lub 

nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Decyzje dotyczące zatrudniania oraz awansów podejmuje się w terminach 1 października lub 1 

lutego. Decyzje dotyczące zatrudniania oraz awansów podejmuje się ze skutkiem na 1 

października lub 1 lutego. 

4. Ust. 3 nie stosuje się do osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, osób zatrudnionych na stanowisku profesora wizytującego oraz w przypadku 

zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony, zawartych  

w celu realizacji przez Uniwersytet projektu finansowanego ze środków zewnętrznych albo 

zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. 

 

§ 89 

1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas 

określony lub nieokreślony następuje po przeprowadzeniu konkursu otwartego. Nawiązanie 

stosunku pracy  z nauczycielem akademickim, na czas określony lub nieokreślony, w wymiarze 

przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu konkursu 

otwartego. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konkursów określa załącznik nr 6 do niniejszego statutu. 

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 poprzednie umowa o pracę była zawarta na czas nie 

krótszy zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata. 

 

§ 90 

1. Zatrudnienie albo awansowanie osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego następuje maksymalnie na okres 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku nie uzyskania tytułu naukowego profesora w okresie, o którym mowa w ust. 1, 

osoba wraca na poprzednio zajmowane stanowisko. Jeżeli osoba ta nie była wcześniej 

pracownikiem Uniwersytetu, zatrudnia się ją na stanowisko adiunkta lub starszego wykładowcy.  

3. Osobę, o której mowa w ust. 1, która w ostatnim roku akademickim 5-letniego okresu zatrudnienia 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego, ukończy 70  67 rok życia, zatrudnia się  na to 

stanowisko na okres do końca tego roku akademickiego.  

4. W przypadku uzyskania przez osobę, o której mowa w ust.1 tytułu naukowego profesora w trakcie 

zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, dokonuje się zmiany zatrudnienia z czasu 

określonego  na czas nie określony. 

 

§ 91 

1. Zatrudnienie albo awansowanie nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego 

doktora habilitowanego na stanowisko adiunkta następuje na okres nieprzekraczający 8 lat.  

2. Nauczyciel akademicki, który nie uzyskał stopnia naukowego doktora habilitowanego w okresie, 

o którym mowa w ust. 1, może zostać  zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy. 

§ 92 

Zatrudnienie albo awansowanie nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego 

doktora  na stanowisko  stanowisku asystenta następuje na okres nieprzekraczający 8 lat. nie może 

trwać dłużej niż osiem lat. 

 

§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. 

 

§ 93 

1. Zatrudnienie albo awansowanie nauczyciela akademickiego na stanowisko starszego 

wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora może nastąpić na czas nieokreślony albo na 

czas określony, przy czym łączny okres zatrudnienia na czas określony nie może przekroczyć 5 

lat.  

2.  (uchylony) 

§ 101 



1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności  

w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111 ustawy oraz 

przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.  

2. Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa cztery lata, a także przed upływem okresu, na 

który nauczyciel akademicki został zatrudniony oraz lub na wniosek kierownika jednostki 

naukowo-dydaktycznej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Oceny nauczyciela 

akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania 

dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.  

3. Dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich powołuje się: 

1) wydziałowe komisje oceniające,  

2) senacką komisję ds. oceny nauczycieli akademickich. 

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. 

5. W skład senackiej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich wchodzą: 

1) rektor jako przewodniczący, 

2) prorektorzy,  

3) 3 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, powołanych przez senat 

na wniosek rektora, 

4) po jednym przedstawicielu wydziału, posiadającym tytuł naukowy profesora, delegowanym 

przez radę wydziału. 

6. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej. 

7. Okres działania wydziałowych komisji oceniających oraz senackiej komisji ds. oceny nauczycieli 

akademickich trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uniwersytetu. 

 

§ 104 

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”. 

2. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 1, nauczyciel akademicki otrzymuje ocenę ogólną wg 

skali, o której mowa w ust.1. 

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

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

3. Warunkiem otrzymania ogólnej oceny pozytywnej jest uzyskanie przez nauczyciela      

akademickiego co najmniej pozytywnej oceny w działalności naukowej i dydaktycznej, a 

nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym co najmniej pozytywnej oceny w 

działalności dydaktycznej. 

4. Wystawienie nauczycielowi oceny negatywnej, o której mowa w ust. 1 lub 2, wymaga pisemnego 

uzasadnienia. 

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, a w przypadku a nauczyciela zatrudnionego na 

stanowisku dydaktycznym oceny wyróżniającej w działalności dydaktycznej i co najmniej 

pozytywnej w pozostałych działalnościach. 

 

§ 115
 



1. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego lub 

rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rektor, w zależności od 

potrzeb Uniwersytetu, może podjąć decyzję o ponownym zatrudnieniu nauczyciela 

akademickiego na tym samym stanowisku, po zasięgnięciu opinii dziekana, na zasadach 

określonych w ust. 2-4.  

2. Zatrudnienie może nastąpić na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas określony, a w 

przypadku zatrudnienia nauczyciela po ukończeniu 67 roku życia zawsze na podstawie umowy o 

pracę na czas określony zgodnie z art. 25
1
 kodeksu pracy. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, nauczyciel akademicki, który rozwiązał stosunek pracy w związku z 

przejściem na emeryturę może zostać ponownie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy do 

końca roku akademickiego, w którym ukończy on: 

1) 70 rok życia jeśli posiada tytuł naukowy profesora, 

2) 67 rok życia jeśli nie posiada tytułu naukowego profesora. 

4. Nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora, który ukończył 70 rok życia, może 

zostać ponownie zatrudniony w wymiarze 1/8 etatu na okres do 3 lat albo bezterminowo na czas 

określony z zastrzeżeniem ust. 2, albo czas nieokreślony jeżeli pełnił funkcję rektora lub został 

uhonorowany tytułem doktora honoris causa. 

5. W przypadku gdy nauczyciel akademicki, o którym mowa w ust, 1 pełni funkcję kierownika 

jednostki naukowo-dydaktycznej, rektor po ponownym zatrudnieniu może powołać go ponownie 

do funkcji kierownika bez konieczności przeprowadzania konkursu. W takim przypadku 

powołanie następuje na okres, jaki pozostałby do zakończenia pełnienia funkcji kierownika, 

gdyby nauczyciel akademicki nie rozwiązał stosunku pracy, nie dłuższy jednak niż okres 

zatrudnienia. 

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 

finansowanych ze środków zewnętrznych. 

 

§ 120
 

1. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim, który rozwiązał stosunek pracy  

w związku z przejściem na emeryturę, w zależności od potrzeb Uniwersytetu, może zostać 

ponownie zatrudniony na czas określony zgodnie z art. 25
1
 kodeksu pracy na warunkach 

indywidualnie ustalonych na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca, w którym ukończył on 67 

rok życia. 

2. Ograniczenie wiekowe, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pracowników zatrudnionych na 

etatach finansowanych ze środków zewnętrznych oraz osób, które zatrudnione były na 

stanowisku kanclerza. 

 

 

 
 


