
Uchwała Nr 2004 

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia 27 marca 2019 roku 

 

w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni 

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 ze zm.) Senat Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Pierwsza Rada Uczelni, zwana dalej „Radą”, składa się z: 

1) 8 członków, w tym: 

a) 4 członków pochodzących ze wspólnoty Uczelni,  

b) 4 członków pochodzących spoza wspólnoty Uczelni;  

2) przewodniczącego samorządu studentów. 

2. Członkiem Rady może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 i 3 

ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku członków pochodzących ze 

wspólnoty Uczelni, również warunki określone w ust. 3. 

3. Członkami Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a mogą być nauczyciele akademiccy: 

1) zatrudnieni w Uczelni, jako podstawowym miejscu pracy i nie zatrudnieni  

w żadnej innej szkole wyższej lub innym podmiocie prowadzącym działalność 

dydaktyczną lub badawczą,  

2) deklarujący, zgodnie z ostatnim oświadczeniem, złożonym na podstawie art. 

343 ust. 7 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 100 % 

przynależność do następujących dyscyplin nauki:  

a) dwie osoby - do dyscypliny nauki medyczne,  

b) jedna osoba – do dyscypliny nauki farmaceutyczne, 

c) jedna osoba – do dyscypliny nauki o zdrowiu. 

4. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu lub innej uczelni wyższej, członkostwem w radzie innej 

uczelni wyższej, członkostwem w senacie, ani zatrudnieniem w administracji publicznej. 

5. Przewodniczący samorządu studentów staje się jej członkiem z chwilą powołania 

wszystkich członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

6. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego samorządu studentów 

przed końcem kadencji Rady, jego członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący 

samorządu studentów staje się członkiem Rady z chwilą jego wyboru. 

§ 2. 

1. Kadencja pierwszej Rady trwa od dnia powołania wszystkich członków Rady, o których 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Do dnia wejścia w życie nowego statutu, Rada wykonuje zadania określone w ustawie 

prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w przepisach wprowadzających do tej 



ustawy, w tym w szczególności opiniuje projekt statutu – w terminie 14 dni od dnia 

przekazania projektu przez rektora; brak opinii we wskazanym terminie uważa się za 

wydanie pozytywnej opinii. 

3. Po dniu 1 października 2019 r. zadania Rady określa ustawa prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

§ 3. 

1. Kandydatów na członków Rady wskazuje: 

1) rektor, 

2) grupa co najmniej 10 członków senatu, przy czym każdy senator może być 

członkiem tylko jednej grupy 

w piśmie zawierającym uzasadnienie. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wskazują nie więcej niż czterech kandydatów ze 

wspólnoty Uczelni z uwzględnieniem parytetów oraz wymogów, o których mowa w § 1 

ust. 3, i nie więcej niż czterech kandydatów spoza wspólnoty Uczelni. 

3. Spełnienie warunków, o których mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4, w tym złożenie przez kandydata 

oświadczenia lustracyjnego, weryfikuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, 

zwanej dalej „UKW”, na podstawie dokumentów składanych przez kandydatów oraz 

danych podanych przez Centrum Wspierania Nauki oraz Dział Spraw Pracowniczych. 

4. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się do dnia 12 kwietnia 2019 roku do godz. 12:30 do 

przewodniczącego UKW w Dziale Organizacyjno-Prawnym. Do zgłoszenia kandydata 

dołącza się:  

 CV kandydata, podpisane przez kandydata, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 uzasadnienie zgłoszenia kandydata podpisane przez podmiot zgłaszający 

kandydata,  

 pisemną zgodę kandydata na kandydowanie, 

 oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków określonych w ustawie prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce i w niniejszej uchwale, 

 oświadczenie lustracyjne kandydata. 

5. Wzór zgłoszenia kandydata oraz wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 4, stanowią 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały senatu. 

6. W terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. przewodniczący UKW przedkłada listy 

zgłoszonych kandydatów rektorowi, w celu przedstawienia sylwetek kandydatów na 

najbliższym posiedzeniu senatu.  

§ 4. 

1. Członków Rady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, powołuje senat, w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowego składu 

senatu. 

2. Głosowania odbywają się na kartach do głosowania zawierających nazwiska kandydatów 

według kolejności alfabetycznej, osobnych dla każdej grupy, o której mowa w § 1 ust. 1 

pkt 1 i ust. 3 tj. dla: grupy osób spoza Uczelni, grupy nauczycieli akademickich 



reprezentujących dyscyplinę nauki medyczne, grupy nauczycieli akademickich 

reprezentujących dyscyplinę nauki farmaceutyczne, grupy nauczycieli akademickich 

reprezentujących dyscyplinę nauki o zdrowiu. Wzory kart do głosowania stanowią 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Do Rady wchodzą osoby, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów,  

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Do kolejnej tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów, w liczbie równej liczbie nieobsadzonych mandatów + 1. Jeżeli kilku kandydatów 

uzyskało tę samą najmniejszą wymaganą liczbę głosów do kolejnej tury przechodzą 

wszyscy ci kandydaci. 

5. W przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów w wyniku głosowań, o których mowa 

w ust. 2- 4, przeprowadza się ponowne wybory (w zakresie nieobsadzonych mandatów)  

w trybie określonym w § 3, zgodnie ze składem Rady określonym w § 1 ust. 1 i po 

spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 – 4. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w 

terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia (pierwszych) wyborów. Przewodniczący UKW 

przedkłada listy zgłoszonych kandydatów rektorowi, w celu przedstawienia sylwetek 

kandydatów na najbliższym posiedzeniu senatu. 

§ 5. 

1. Przewodniczącym Rady jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty Uczelni, wybrany 

przez Senat.  

2. Rada uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania.  

3. Wysokość wynagrodzenia członków Rady określa senat na posiedzeniu, na którym 

powołano ostatniego członka Rady, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. 

§ 6. 

1. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:  

1) zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w § 1 ust. 2 ,3 i 4, 

2) śmierci,  

3) rezygnacji z członkostwa, 

4) wskazanym w przepisach powszechnie obowiązujących.  

2. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie stwierdza przewodniczący senatu.  

3. W przypadku ustania członkostwa w Radzie, senat niezwłocznie powołuje nowego członka 

na okres do końca kadencji. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Za Senat 

 

  


