
Uchwała nr 25/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia 26 października 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. ze zm.) oraz  

§ 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1833), uchwala się co 

następuje: 

 

§1 

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje propozycje zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu, przekazane przez Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Szymona Dragana. 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 25/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 26 października 2020 r. 

 

 

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.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 20: 

a) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Kierownikiem jednostki ogólnouczelnianej może zostać nauczyciel akademicki 

spełniający warunki do zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy, 

zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy lub pracownik 

administracji spełniający kryteria na stanowisko kierownicze zawarte w 

regulaminie wynagradzania, z zastrzeżeniem ust 9.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do czasu zakończenia postępowania konkursowego rektor może powierzyć 

obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej wydziału - nauczycielowi 

akademickiemu, zatrudnionemu w tej jednostce, a w przypadku jednostek 

ogólnouczelnianych – pracownikowi tej jednostki. Po powierzeniu obowiązków 

ogłasza się nowy konkurs na kierownika jednostki.”, 

c) uchyla się ust. 5. 

2) w § 31 ust. 2 skreśla się zdanie drugie, 

3) w § 36: 

a) w ust. 3 słowo: „kompetencji” zastępuje się słowem: „zadań”, 

b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„W przypadku jednoczesnej nieobecności w pracy rektora i pierwszego zastępcy 

rektora, zastępcą rektora jest prorektor wyznaczony przez niego jako jego drugi 

zastępca.” 

4) w § 40 w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się przecinek, 

5) w § 42: 

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) 8 członków, w tym: 

a) 3 członków pochodzących ze wspólnoty Uczelni, 

b) 5 członków pochodzących spoza wspólnoty Uczelni.” 



b) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Członkiem rady uczelni może być osoba, która:  

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) nie była karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie 

pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 

1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi 

organami; 

6) posiada wykształcenie wyższe - w przypadku członków rady uczelni 

powoływanych przez senat; 

7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.”, 

c) skreśla się ust. 3, 

d) w ust. 4 skreśla się pkt 1, 

e) ust. 4 pkt 2 lit a) otrzymuje brzmienie: 

„a) jedna osoba – do dyscypliny nauki medyczne.”, 

f) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej 

lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w 

administracji publicznej.” 

6) w § 43: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wskazują nie więcej niż trzech kandydatów 

ze wspólnoty Uczelni z uwzględnieniem warunków i parytetów, o których mowa w 

§ 42 ust. 1 i 4 i nie więcej niż pięciu kandydatów spoza wspólnoty Uczelni.”, 

b) w ust. 3 słowa „ust. 2 i 3”zastępuje się słowami: „ust. 2 i 4”, 

c) w ust. 4 słowa: „31 października” zastępuje się słowami: „15 listopada”, 

7) w § 44:  

a) w ust. 4 zdanie drugie słowo: „kolejnej” zastępuje się słowem: „drugiej”, 



b) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w wyniku głosowań, o 

których mowa w ust. 2- 4, przeprowadza się dodatkowe wybory w zakresie 

nieobsadzonych mandatów w trybie określonym w ust 1 - 4, zgodnie ze składem 

rady uczelni określonym w § 42 ust. 1 i 4 i po spełnieniu warunków określonych w § 

42 ust. 2. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia 

przeprowadzenia wyborów. Przewodniczący UKW przedkłada listy zgłoszonych 

kandydatów rektorowi, w celu przedstawienia sylwetek kandydatów na najbliższym 

posiedzeniu senatu.”, 

8)  w § 47 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wyboru na rektora,”,                

9) w § 48:  

a) w ust. 5 po słowach „dla Wydziału Lekarskiego” dodaje się słowa „i Wydziału 

Lekarsko-Stomatologicznego”.    

b) uchyla się ust. 6.                         

10) w § 50 ust. 1 słowo: „kompetencji” zastępuje się słowem: „zadań”, 

11)  w § 54 ust. 1 skreśla się pkt 3, 

12)  w § 55 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Rada Dyscypliny Nauki Medyczne, w skład której wchodzi 60 członków, w 

tym: 

a) 50 nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej 3 

posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty, 

b) 6 nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora,  

c) 4 doktorantów.” 

13)  w § 57 ust. 1 słowo: „kompetencji” zastępuje się słowem: „zadań”, 

14)  w § 58  

a) ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: 

„Pracami rady dyscypliny kieruje jej przewodniczący powoływany i odwoływany 

spośród członków rady dyscypliny przez rektora na wniosek prorektora ds. nauki lub 

z własnej inicjatywy.”, 

b) w ust. 3 skreśla się słowa: „ ,członka rady uczelni”, 

c) w ust. 5 słowo: „kompetencji” zastępuje się słowem: „zadań”, 

d) w ust. 5 skreśla się pkt 5, 



15)  w § 66 ust. 5 skreśla się słowa: „do rady uczelni,” 

16)  w § 67 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Na wydziale lekarsko – stomatologicznym powołuje się prodziekana ds. 

kształcenia na kierunku lekarsko – dentystycznym oraz prodziekana ds. kształcenia w 

języku angielskim.” 

17)  w § 87 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 2 lata lub na wniosek 

rektora złożony z własnej inicjatywy, inicjatywy kierownika jednostki, dziekana lub 

przewodniczącego rady dyscyplin.” 

18)  w 88 ust. 7 skreśla się słowo: „okresu”. 

19)  w § 93 ust. 1 słowa: „§ 92 ust. 3 pkt 1-3” zastępuje się słowami „§ 92 ust. 3 pkt 1-3a”, 

20)  w § 139 skreśla się słowa: „spraw ochrony przeciwpożarowej,” oraz słowa „oraz 

spraw dyscyplinarnych nauczycieli akademickich”, 

21)  W załączniku nr 5 do statutu: 

a) w § 22 pkt 6 słowo: „sześciu” zastępuje się słowem: „trzech”, 

b) w § 22 pkt 7 słowa: „7 dni” zastępuje się słowami: „14 dni”. 

22)  w załączniku nr 6 do statutu uchyla się załącznik nr 1,     

23) w załączniku nr 7 do statutu: 

a) § 62a otrzymuje brzmienie: 

„§ 62a Do wyborów przedstawicieli do Senatu przeprowadzanych w punktach 

wyborczych stosuje się odpowiednio postanowienia § 34 – 35, § 38, § 40-42.”, 

b) po § 62a wprowadza się tytuł który otrzymuje brzmienie: „Zasady 

przeprowadzania wyborów w systemie elektronicznym – wybory do senatu”, 

c) dodaje się § 62b w brzmieniu: 

„§ 62b Do wyborów przedstawicieli do Senatu przeprowadzanych w systemie 

elektronicznym stosuje się odpowiednio § 36, § 38a oraz § 41-42.”. 

 


