
 

 

Uchwała nr 347/2020 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 2 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu i ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

 

Senat działając na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U. 2020.85 z późn. zm.) uchwala co następuje:  

 
§ 1 

Zmienia się Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

ustalony uchwałą nr 19/2019 Senatu UMP z dnia 20 marca 2019 roku (zmieniony  

uchwałami Senatu  nr 65/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., nr 73/2020 z dnia 29 kwietnia 

2020 r., nr 109/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 322/2020 z dnia 21 

października 2020 r., w ten sposób że: 

 

1.  § 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 13 

Organami Uniwersytetu są: 

1) rada uczelni; 

2) senat; 

3) rektor; 

4) rady kolegium (nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu).” 

 

2. W § 20 ust.1 skreśla się pkt 8. 

3. W § 23 skreśla się ust. 5. 

4. W § 24 skreśla się ust. 3 pkt 3.  

5. Po § 33 dodaje się §§ 33a i 33b, w brzmieniu: 

„§ 33a 

1. Radę kolegium stanowią nauczyciele akademiccy, dla których Uczelnia jest 

podstawowym miejscem pracy, w liczbie nie większej niż 50% członków kolegium 

o którym mowa § 42. O wejściu w skład rady decydują osiągnięcia w zakresie nauki. 

Zasady rankingu osiągnięć naukowych, odrębnie dla każdej z dyscyplin, uchwala 

senat na wniosek kanclerza kolegium.  

2. Kadencja rady kolegium trwa 2 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września. 

Ranking, o którym mowa w ust. 1 sporządza kanclerz do dnia 31 maja ostatniego 

roku kadencji rady.  

3. Członkiem rady może być osoba spełniająca wymogi przewidziane § 16 ust.1 pkt 

1–5 i 7.  

4. Zadaniem rady kolegium nauki jest: 

1) wydawanie opinii we wszelkich sprawach w zakresie nauki w danej dyscyplinie; 
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2) prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego, zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

Senat oraz nadawanie stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego; 

3) organizowanie uroczystości akademickich wymienionych w § 10 ust. 1 pkt. 3 i 5. 

5. Radą kolegium kieruje kanclerz z pomocą 1–2 zastępców kanclerza. Kanclerza 

powołuje rektor, za zgodą senatu, spośród kandydatów  

z grupy profesorów wchodzących w skład rady, zgłoszonych przez rektora lub 10 

członków rady kolegium. Zastępców kanclerza powołuje rektor na wniosek 

kanclerza, po zasięgnięciu opinii senatu. 

6. Kanclerz w szczególności:  

1) zwołuje posiedzenia rady kolegium, przewodniczy jej obradom i zapewnia 

wykonanie jej uchwał; 

2) dba o należyte zaspokajanie potrzeb pracowników, w obszarze prowadzonej 

nauki; 

3) dokonuje rozdziału środków przydzielonych kolegiom na naukę; 

4) występuje z wnioskiem do rektora w sprawie współdziałania z innymi 

jednostkami organizacyjnymi, pozawydziałowymi i pozauczelnianymi 

w sprawach naukowych, na zasadach określonych przez radę kolegium; 

5) podejmuje decyzje w zakresie upoważnienia rektora; 

6) kanclerz podejmuje czynności przewidziane w ustalonych przez Senat 

„Zasadach postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w 

Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. 

§ 33b 

1. Do wygaśnięcia członkostwa w radzie kolegium stosuje się odpowiednio przepis § 

16 ust. 3. 

2. Członkostwo w radzie wygasa w przypadku zmiany zadeklarowanej dyscypliny, 

zadeklarowanej zgodnie z postanowieniami   § 42 ust. 2 Statutu. 

3. Wygaśnięcie członkostwa w radzie kolegium stwierdza kanclerz kolegium. 

4. W przypadku opisanym w ust. 2, skład rady uzupełnia się, jeżeli do końca kadencji 

brakuje więcej niż sześć miesięcy. Wakat uzupełnia wówczas kandydat, który w 

rankingu osiągnięć naukowych zajmuje następną najwyższą pozycję. „ 

6. § 42 otrzymuje brzmienie: 

„§ 42 

1.Na Uczelni działają kolegia nauk, w dyscyplinach: 

1) nauki medyczne; 

2) nauki farmaceutyczne; 

3) nauki o zdrowiu. 

2.Kolegium danej nauki tworzą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy zadeklarowali 

wybór tej dyscypliny.  

3. Kolegium nauki kieruje kanclerz wraz z zastępcami o których mowa w § 33a.  
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7. W § 53 pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: 

a) w przypadku wyboru dyrektora instytutu, kierownika katedry i zakładu oraz 

zakładu nieświadczącego usług na rzecz szpitala – 6 członków komisji 

reprezentujących pokrewną specjalność odpowiadającą jednostce, w tym 2 

członków wskazanych przez dziekana wydziału, do którego należy jednostka 

organizacyjna, w której ma być obsadzone stanowisko kierownicze, 2 

członków wskazanych przez kanclerza kolegium dyscypliny dominującej w 

deklaracjach pracowników naukowych jednostki organizacyjnej oraz 2 

członków wskazanych przez rektora,” 

 

8. § 57 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. W Uniwersytecie nie mogą być łączone funkcje: 

1) członka rady uczelni z funkcją członka senatu lub zarządu;    

2) dziekana, kanclerza, prodziekana, zastępcy kanclerza i członka zarządu.” 

 

9. § 58 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 58  

1. Uniwersytet, w zakresie związanym z wykonywanymi zadaniami ustawowymi, 

może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności o charakterze 

badawczym, usługowym oraz szkoleniowym.  

2. Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej 

organizacyjnie i finansowo lub w formie powołanej do tego celu spółki 

kapitałowej.  

3. Decyzję o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej, jej rodzaju i formie 

organizacyjno-prawnej podejmuje Rektor.   

4. Utworzenie bądź przystąpienie Uniwersytetu do spółki, innej organizacji 

gospodarczej bądź fundacji wymaga zgody senatu.  

5. Wykonywanie przez Uczelnię zadań, o których mowa w § 3, oraz prowadzenie 

działalności sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018. 646 z późn.zm.).” 

 

§ 2 

Ustala się tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, 

 

          § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 
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§ 4 

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Dotychczasowe rady kolegiów, w składach obejmujących osoby odpowiadające 

wymogom przewidzianym w § 33a Statutu stają się radami kolegiów w rozumieniu 

wprowadzanych niniejszą uchwałą zmian w Statucie, a ich kadencje kończą się 31 

sierpnia 2022.  

3. W posiedzeniach rad kolegiów uczestniczą z głosem doradczym członkowie 

dotychczasowych rad kolegiów, nieodpowiadający wymogom przewidzianym w § 33a 

Statutu. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały rady kolegiów przejmują dotychczasowe 

zadania Senatu w zakresie nadawania stopni naukowych, z tym jednak, że wszystkie 

dotychczas podjęte w tym zakresie przez Senat Uczelni albo z upoważnienia Senatu 

czynności zachowują moc.  

 

 

         R e k t o r 

 

             prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 

 

 

 

 

 

 


