
Uchwała nr 14/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 46 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

(t.j. uchwała nr 2090 Senatu UMW z dnia 18 grudnia 2019 r.), uchwala się co następuje: 

 

§1 

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje propozycje zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu, przekazane przez z-cę Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu r. pr. Annę Oleńską. Wykaz zmian stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

 

Aleksander Marek Skorupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 

do uchwały nr 14/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

 

 

Wykaz zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

(załącznik do uchwały nr 2090 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2019 r. ze zm.): 

 

1) w § 20 ust. 6 po słowie: „prorektora” dodaje się przecinek a po nim słowa: 

„przewodniczącego rady dyscypliny”, 

2) w § 29 ust. 2 słowa „prorektora ds. klinicznych” zastępuje się słowami „właściwego 

prorektora”, 

3) w § 31 ust. 1 skreśla się słowa: „rad dyscyplin”, 

4) w § 31 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Kadencja rad dyscyplin trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego 

po roku, w którym zaczęła się kadencja senatu. Ustalenie składu rady dyscypliny następuje w 

roku poprzedzającym rok rozpoczęcia kadencji, na zasadach określonych w § 56.”, 

5) w § 35 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 

”7. Jeżeli do dnia rozpoczęcia kadencji rektor nie zostanie wybrany, osobą pełniącą obowiązki 

rektora jest prorektor wyznaczony jako pierwszy zastępca rektora poprzedniej kadencji. 

Postanowienie § 36 ust. 6 zdanie drugie oraz § 36 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”, 

6) w § 36 ust. 5-7 otrzymują brzmienie:  

„5. W przypadku nieobecności rektora spowodowanej usprawiedliwioną lub 

nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy, stałym jego zastępcą jest prorektor wyznaczony 

przez rektora jako jego pierwszy zastępca, 

6. W przypadku zawieszenia lub wygaśnięcia mandatu rektora, a także w przypadku, o którym 

mowa w § 35 ust. 7 zdanie pierwsze, obowiązki rektora pełni prorektor wyznaczony przez 

rektora jako jego pierwszy zastępca. Na czas swojej nieobecności, pełniący obowiązki rektora 

pierwszy zastępca, powierza wykonywanie obowiązków rektora jednemu z pozostałych 

prorektorów, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, 

7. W przypadku wygaśnięcia funkcji prorektora wyznaczonego jako pierwszy zastępca rektora 

w okresie, w którym pełni on obowiązki rektora, obowiązki rektora pełni prorektor 

wyznaczony przez rektora jako jego drugi zastępca. W przypadku wygaśnięcia funkcji 

prorektora wyznaczonego jako drugi zastępca rektora w okresie, w którym pełni on obowiązki 

rektora, obowiązki rektora pełni osoba wskazana przez senat. Posiedzenie w tej sprawie 



zwołuje przewodniczący UKE, a przewodniczy mu członek senatu najstarszy wiekiem 

posiadający tytuł profesora.”, 

7) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rektor zarządza Uczelnią przy pomocy powołanych przez siebie prorektorów.”, 

8) w § 37 ust. 3 słowa: „i jest zatrudniona w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy” 

zastępuje się słowami: „oraz w niniejszym statucie”, 

9) w § 37 ust. 4 zdanie pierwsze i drugie otrzymują następujące brzmienie: 

„Powołanie prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie lub sprawy 

doktorantów wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim lub samorządem 

doktorantów. Rektor przesyła przewodniczącemu samorządu studenckiego lub samorządu 

doktorantów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie informację o kandydacie 

na funkcję tego prorektora.”, 

10) w § 56 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

„4a. Kandydaci na członków rady dyscypliny, ujęci w zestawieniu o którym mowa w ust. 4 

pkt 1, składają oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ustawie prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz o wyrażeniu zgody na członkostwo w radzie dyscypliny w 

terminie wskazanym przez przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. W przypadku 

niezłożenia oświadczeń we wskazanym terminie, przewodniczący uczelnianej komisji 

wyborczej ogłasza dodatkowe listy kandydatów spełniających kryteria określone w statucie 

oraz wyznacza terminy na złożenie oświadczeń.”, 

11) w § 67 ust. 2 pkt 6 słowa: „prorektorowi ds. dydaktyki” zastępuje się słowami: „prorektorowi, 

do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie”, 

12) w § 75 ust. 2 pkt 3 słowa: „prorektora ds. dydaktyki” zastępuje się słowami: „umocowanego 

prorektora”, 

13) w § 88 ust. 5 pkt 1 słowa: „prorektor ds. rozwoju Uczelni” zastępuje się słowami: 

„umocowany prorektor”, 

14) w § 97 ust. 5 słowa: „prorektora ds. dydaktyki” zastępuje się słowami: „prorektora, do 

którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie”, 

15) w § 109 ust. 3 słowa: „prorektora ds. dydaktyki” zastępuje się słowami: „prorektora, do 

którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie”, 

16) w § 115 ust. 2 zdanie drugie słowa: „prorektora ds. dydaktyki” zastępuje się słowami: 

„prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy doktorantów”, 

17) w § 115 ust. 3 zdanie drugie „prorektora ds. dydaktyki” zastępuje się słowami: „prorektora, 

do którego zakresu obowiązków należą sprawy doktorantów”, 

18) w § 144 skreśla się ust. 3, 

19) w § 157 ust. 2 słowa: „31 sierpnia 2020 roku” zastępuje się słowami: „31 grudnia 2020 roku”. 

 



Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Senat z wyłączeniem § 1 pkt 2, 5-9, 11-18, 

które wchodzą w życie w dniu 1 września 2020 roku. 


