
Uchwała 2090/2019 

zm.: 2114/2020, 2132/2020, 2137/2020, 2149/2020, 2150/2020, 2168/2020, 2175/2020, 2219/2020, 2228/2020, 

2240/2020, 2316/2021, 2320/2021 

Uchwała Nr 2090 

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu i przyjęcia jednolitego tekstu statutu 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) oraz § 50 ust. 1 pkt 1 statutu Uczelni 

(załącznik do uchwały nr 2037 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19 

czerwca 2019 roku ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (załącznik do 

uchwały nr 2037 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

z dnia 19 czerwca 2019 r. ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 36: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku nieobecności rektora spowodowanej usprawiedliwioną lub 

nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy, stałym jego zastępcą jest prorektor ds. nauki.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„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 ds. nauki. 

Na czas swojej nieobecności, pełniący obowiązki rektora prorektor ds. nauki powierza 

wykonywanie obowiązków rektora jednemu z pozostałych prorektorów na podstawie 

pisemnego pełnomocnictwa.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku wygaśnięcia funkcji prorektora ds. nauki w okresie, w którym pełni on 

obowiązki rektora, obowiązki rektora pełni prorektor ds. dydaktyki. W przypadku 

wygaśnięcia funkcji prorektora ds. dydaktyki w okresie, w którym pełni on obowiązki rektora, 

obowiązki rektora pełni prorektor ds. rozwoju uczelni. W przypadku wygaśnięcia funkcji 

prorektora ds. rozwoju uczelni w okresie, w którym pełni on obowiązki rektora, obowiązki 



rektora pełni prorektor ds. klinicznych. W przypadku wygaśnięcia funkcji prorektora ds. 

klinicznych w okresie, w którym pełni on obowiązki rektora, obowiązki rektora pełni oso- 

ba wskazana przez senat. Posiedzenie w tej sprawie zwołuje przewodniczący UKE, 

a przewodniczy mu członek senatu najstarszy wiekiem posiadający tytuł profesora.”, 

2) w § 46 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Rada uczelni rozpoznaje wniosek rektora złożony w sprawie wydania zgody na 

dokonanie czynności prawnej w przypadkach przewidzianych w ustawie prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku.”, 

3) w § 56: 

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Liczba profesorów i profesorów uczelni, którzy weszli w skład rady dyscypliny, stanowi 

statutową liczbę tych członków, o której mowa w § 57 ust. 2, przy czym w tej liczbie 

uwzględnia się również zatrudnienie na stanowisku profesora lub profesora uczelni w trakcie 

kadencji.”, 

b) w ust. 8 po słowach: „członkostwem w radzie” dodaje się słowo: „uczelni”, 

4) w § 57 ust. 2 słowa: „o których mowa w ust. 1 pkt 1” zamienia się na słowa: „o nadanie 

stopnia naukowego” 

5) w § 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Tworzenie, przekształcenie lub zniesienie studiów na określonym kierunku, poziomie 

i profilu następuje w drodze zarządzenia rektora, wydanego na wniosek właściwego 

dziekana.”, 

6) w załączniku nr 4 do statutu po słowach „Data …….” dodaje się w kolejnym wersie słowa 

„Liczba mandatów: ……..”, 

7) w załączniku nr 7 do statutu: 

a) w § 13 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Dodatkowe zgłaszanie kandydatur do senatu w grupie nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni odbywa się na zebraniu 

wyborczym tej grupy, a w pozostałych grupach dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów 

wyznacza UKW.”, 

b) w § 19 po pkt. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) ustalanie terminów drugiej i następnych tur wyborów do senatu organizowanych 

w punktach wyborczych, z wyłączeniem studentów i doktorantów,”, 

c) w § 19 po pkt. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 



„3a) wyznaczanie dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów do senatu organizowanych w 

punktach wyborczych z wyłączeniem studentów i doktorantów,”, 

d) w § 25 ust. 1 po pkt. 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 

„5) posiada status studenta Uczelni – dotyczy studentów.”, 

e) w § 26 ust. 1 po słowach: „w radzie” dodaje się słowo: „uczelni”, 

f) w § 27 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1) 37 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na WL, w jednostkach 

ogólnouczelnianych oraz w innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa 

w § 11 ust. 1 pkt 5 statutu,”, 

g) w § 27 ust. 2 skreśla się zdanie drugie, 

h) w § 38 ust. 2 słowo: „pięciu” zamienia się na słowo: „trzech”, 

i) w § 55 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów, 

dodatkowe zgłaszanie kandydatur do senatu w grupie nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni odbywa się na zebraniu 

wyborczym tej grupy, a w pozostałych grupach dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów 

wyznacza UKW.”, 

j) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory przedstawicieli do senatu przeprowadza się w grupach: 

1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora 

uczelni, 

2) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor 

i profesor uczelni - osobno dla każdego wydziału, 

3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (naukowo–techniczni, 

inżynieryjno–techniczni), 

4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (biblioteczni, administracyjni, 

obsługa), 

5) doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej, 

6) studentów.”, 

k) w § 56 po ust.1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie: 

„1a. Przedstawiciele do senatu w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowiskach profesora i profesora uczelni wybierani są na zebraniu wyborczym osobno  

w ramach każdego wydziału.”, 

l) w § 56 po ust. 1a dodaje się ust. 1b, który otrzymuje brzmienie: 



„1b. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ogólnouczelnianych jednostkach 

organizacyjnych lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 

funkcjonujących poza wydziałem, głosują w swojej grupie zatrudnienia, o której mowa w ust. 

1 pkt 1 lub 2, w ramach WL.”, 

ł) § 58 otrzymuje brzmienie: 

„§ 58 Przedstawiciele do senatu są wybierani zwykłą większością głosów w wyborach 

tajnych, bezpośrednich, w obrębie grup wspólnoty Uczelni.”, 

m) po § 58 dodaje się tytuł w brzmieniu: „Zasady prowadzenia zebrań wyborczych – wybory 

do senatu”, 

n) w § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zebrania wyborcze przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowisku profesora i profesora uczelni otwiera przedstawiciel UKW, który przewodniczy 

zebraniu do czasu wyboru osób, o których mowa w ust. 2.”, 

o) w § 59 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Na zebraniu wyborczym obowiązuje kworum – obecność więcej niż 50 % uprawnionych 

do głosowania. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie ogłasza się drugi termin 

w tym samym dniu, nie wcześniej niż 15 minut po upływie pierwszego terminu.”, 

p) w § 59 ust. 2 skreśla się część zdania: „W przypadku wyborów przedstawicieli nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni do senatu,”, 

r) skreśla się § 59 ust. 3, 

s) po § 62 dodaje się tytuł: „Zasady przeprowadzania wyborów w punktach wyborczych 

– wybory do senatu”, 

t) po tytule „Zasady przeprowadzania wyborów w punktach wyborczych – wybory do senatu” 

dodaje się § 62a w brzmieniu: 

„§ 62a Do wyborów przedstawicieli do senatu w grupach, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 

2-4, stosuje się odpowiednio postanowienia § 34 – 36, § 38, § 40-42”. 

§ 2 

Ogłasza się tekst jednolity statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, uwzględniający 

zmiany wprowadzone uchwałą nr 2076 z dnia 20 listopada 2019 r. oraz zmiany, o których 

mowa w §1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za Senat 


