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Uchwała Nr 49/2009 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 26 października 2009 r. 

o zmianie Uchwały Nr 36/05/06 Senatu z  dnia 8 czerwca 2006 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu GUMed 

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 Statutu GUMed  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Uchwale Nr 36/05/06 Senatu z  dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu GUMed wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uniwersytet posiada logo, sztandar, flagę i pieczęć.  

2. Logo Uczelni oparte jest na motywach herbu Gdańska i węża 
Eskulapa (wzór Księga Znaku). 

3. Na sztandarze Uczelni z jednej strony na czerwonym tle znajduje się 
godło państwa, a z drugiej, na białym tle logo Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz napis: Salus Aegroti - Suprema Lex.  

4. Flaga Uczelni zawiera na białym tle logo Uczelni. 

5. Pieczęć Uczelni zawiera w środku godło państwowe, a na otoku napis: 
Gdański Uniwersytet Medyczny i numer identyfikacyjny.  

6. Uniwersytet prowadzi Kronikę i Księgę Pamiątkową.”  

2) w § 10 w ust 3 po pkt. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”. 
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3) w § 18 po ust 1  dodaje się ust 1a w brzmieniu: 

„1a. W GUMed funkcjonuje Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego podległe Rektorowi. Regulamin Muzeum GUMed nadaje 
Rektor.” 

4) § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Konkurs na objęcie funkcji Kierownika Katedry i/lub Kliniki może 
odbywać się jednocześnie z konkursem na stanowisko Ordynatora-
Kierownika Kliniki w Szpitalach Klinicznych lub Ordynatora-
Kierownika Oddziału Klinicznego innego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 
bazie której posadowiony jest Oddział Kliniczny. Konkurs ten ogłasza 
Rektor na zasadach określonych w ustawie o z.o.z. i Statucie Uczelni 
(zał. nr 1).” 

5) § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Po rozstrzygnięciu konkursu na funkcję Kierownika Katedry i/lub 
Kliniki i stanowisko Ordynatora-Kierownika Kliniki lub Ordynatora-
Kierownika Oddziału Klinicznego, Rektor powołuje Kierownika Katedry 
i/lub Kliniki oraz Ordynatora-Kierownika Kliniki lub Ordynatora-
Kierownika Oddziału Klinicznego. Dyrektor Szpitala Klinicznego lub 
innego Zakładu Opieki Zdrowotnej nawiązuje stosunek pracy na 
podstawie umowy o pracę z wybranym w drodze konkursu 
Ordynatorem-Kierownikiem Kliniki lub Ordynatorem-Kierownikiem 
Oddziału Klinicznego.” 

6) § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego, może 
dokonać rozdziału funkcji kierownika Katedry, Kliniki, Zakładu od 
stanowiska ordynatora, po uzyskaniu opinii Dyrektora Szpitala 
Klinicznego lub Kierownika innego Zakładu Opieki Zdrowotnej.” 

7) w § 27 skreśla się w ust. 3 pkt 13. 

8) § 28 ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)dydaktyki, wychowania i spraw socjalnych studentów i doktorantów, 
organizacji i samorządów studenckich oraz opracowywania projektu 
regulaminu studiów (Komisja Spraw Studenckich i Studiów 
Doktoranckich),”  

9) § 28 ust. 10 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)opracowania Statutu, innych aktów normatywnych stanowiących 
o prawidłowości działania Uczelni, wprowadzania nowelizacji tych aktów 
oraz opiniowanie zgodności działania organów Uczelni z ustawą 
i Statutem (Komisja Statutowa),  
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10) § 30 ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) mianuje pracowników naukowo-dydaktycznych na inne stanowiska 
w ramach Wydziału na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę 
Wydziału,” 

11) § 30 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) mianuje pracowników naukowo-dydaktycznych na inne stanowiska 
na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład 
Wydziału,” 

12) § 30 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) zawiera umowę o pracę z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi 
na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, po 
wejściu ich w ustawowy wiek emerytalny a przed osiągnięciem 70 roku 
życia, oraz w przypadkach określonych w § 103 ust 9a i ust 10.” 

13) w § 30 w ust. 1 po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: 

„21a) określa tryb udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom 
akademickim,” 

14) w § 90 po tekście ślubowania studentów dodaje się: 

„Przyjęcie w poczet doktorantów następuje z chwilą immatrykulacji 
i złożenia ślubowania o następującej treści: 

Wstępując do społeczności akademickiej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego ślubuję uroczyście: 

dążyć do prawdy, podstawy wszelkiej nauki, 

zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, 

z najwyższą starannością realizować pracę naukową oraz spełniać 
obowiązki dydaktyczne, 

przestrzegać norm, zasad współżycia i zwyczajów akademickich, 

dbać o dobre imię Uczelni i godność doktoranta.” 

15) § 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki 
studenta w Uczelni określa regulamin studiów uchwalony przez Senat 
Uczelni, co najmniej na pięć miesięcy przed początkiem roku 
akademickiego, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu 
studenckiego lub samorządu doktorantów.” 

16) § 103 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Mianowaniu na czas określony podlegają pracownicy naukowo-
dydaktyczni zajmujący stanowiska: 
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1) profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora 
habilitowanego – na okres 5 lat,  

2) adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego – na okres do 5 lat,  

3) adiunkta nieposiadającego stopnia doktora habilitowanego – na 
3 okresy 3-letnie z zastrzeżeniem § 106 Statutu,  

4) asystenta – na 2 okresy 4-letnie,  

5) asystenta, który uzyskał stopień doktora, na dalszy okres 4-letni 
ponad łączny okres wymieniony w punkcie 4. 

17) w § 103 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Pracownicy naukowi mogą być zatrudniani w Uczelni na podstawie umowy o 
pracę - na okres do 2 lat, z możliwością przedłużenia o kolejny rok. 
Zatrudnienie następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego.  

18) § 103 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Dopuszcza się, z ważnych potrzeb Uczelni, nawiązanie stosunku pracy 
na podstawie umowy o pracę na stanowiska pracowników naukowo-
dydaktycznych w następujących przypadkach:  

1) gdy ustaje stosunek pracy w drodze mianowania dla nauczyciela 
akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora z powodu 
ukończenia 70-ego rok życia, a dla pracownika naukowo-
dydaktycznego zajmującego inne stanowisko, gdy ukończył 65 rok 
życia - umowę o pracę zawiera się na okres do końca roku 
kalendarzowego, 

2) gdy zatrudnienie następuje na czas trwania urlopu bezpłatnego lub 
wychowawczego innego pracownika - umowę o pracę zawiera się na 
czas określony, wynikający z nieobecności pracownika, 

3) gdy zatrudnienie w Uczelni jest dodatkowym zatrudnieniem 
w rozumieniu przepisów ustawy.” 

19) § 103  ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Umowy o pracę, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3, nie mogą 
przekroczyć okresów wymienionych w § 103 ust. 9 pkt 1- 5.” 

20) § 103  ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Okres zatrudnienia osób wymienionych w ust. 9 pkt 1-5 ulega 
przedłużeniu o okres trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu 
wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz o okres służby 
wojskowej lub służby zastępczej. 

21) § 105 otrzymuje brzmienie: 

„Tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w par. 103 ust. 5 
i ust. 9a Statutu, określa regulamin stanowiący Załącznik nr 1.” 
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22) w § 112 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej 
wypełniania obowiązków dydaktycznych Komisja zasięga opinii 
studentów poprzez ankiety dydaktyczne.” 

23) § 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podczas uroczystości profesorowie i doktorzy habilitowani występują 
w strojach akademickich. Rektorom minionych kadencji przysługuje 
specjalna toga.” 

Załącznika nr 1 - REGULAMIN KONKURSU 

24) w Załączniku nr 1 - § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Regulamin dotyczy zasad przeprowadzania konkursów na obsadę 
stanowisk nauczycieli akademickich podejmujących pierwsze 
zatrudnienie w drodze mianowania w Uczelni, na obsadę stanowisk 
w grupie pracowników naukowych oraz na funkcje kierowników 
jednostek organizacyjnych i na stanowiska Ordynatorów-Kierowników 
Klinik i Ordynatorów-Kierowników Oddziałów Klinicznych.” 

25) w Załączniku nr 1 - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Konkurs na funkcje kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, 
oraz na stanowiska Ordynatorów-Kierowników Klinik i Ordynatorów-
Kierowników Oddziałów Klinicznych ogłasza Rektor.  

Konkurs na funkcje kierowników jednostek organizacyjnych 
działających w ramach wydziału ogłasza Dziekan tego wydziału 
w porozumieniu z Rektorem. 

Konkurs na obsadę stanowisk nauczycieli akademickich ogłasza 
Dziekan właściwego wydziału w porozumieniu z Rektorem.” 

26) w Załączniku nr 1 - w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Komisja Konkursowa dla przeprowadzania konkursu na stanowiska 
w grupie pracowników naukowych, w składzie 5 osób, powołana jest przez 
Rektora spośród członków Senackiej Komisji Nauki. Komisji przewodniczy 
Prorektor ds. Nauki.” 

27) w Załączniku nr 1 - § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przewodniczącym Komisji przy obsadach na funkcje kierownicze jest 
Dziekan lub Prodziekan Wydziału, a w skład 5 lub 7 osobowej Komisji 
wchodzi ustępujący kierownik jednostki GUMed, której dotyczy 
konkurs, a ponadto Dyrektor Szpitala Klinicznego (UCK lub UCMMiT) 
lub Dyrektor innego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jeśli konkurs dotyczy 
jednocześnie również stanowiska Ordynatora-Kierownika Kliniki lub 
Ordynatora-Kierownika Oddziału Klinicznego jednostki z którą Uczelnia 
podpisała umowę cywilnoprawną na prowadzenie działalności 
dydaktycznej i badawczej. Komisja Konkursowa ma obowiązek 
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przeprowadzania rozmowy z kandydatami na funkcje kierownika 
jednostki.” 

28) w Załączniku nr 1 - § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Komisje Konkursowe, o których mowa w § 5, kierują się: oceną 
kierownika jednostki organizacyjnej właściwego dla zatrudnienia 
kandydata, ocenami, jakim podlegają nauczyciele akademiccy i opiniami 
o kandydacie.” 

29) traci moc obowiązującą Załącznik nr 2 do Statutu GUMed. 

§ 2 

Pracownicy naukowi zatrudnieni w GUMed przed dniem wejścia w życie 
niniejszych przepisów, pozostają zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach 
na warunkach określonych w aktach tworzących stosunek pracy. 

§ 3 

1. Wprowadza się tekst jednolity Statutu GUMed uwzględniający zmiany 
wprowadzone: Uchwałą Nr 6/2008, Uchwałą Nr 22/2008, Uchwałą 
Nr 40/2008, Uchwałą Nr 43/2008, Uchwałą Nr 15/2009, Uchwałą 
Nr 16/2009, Uchwałą Nr 17/2009 oraz Zarządzeniem Nr 30/2009, który 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Traci moc obowiązującą tekst jednolity Statutu ogłoszony Zarządzeniem 
Nr 30/2008 Rektora z dnia 14 lipca 2008 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 2009 r. 

 

 

 
 
 


