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NIEUWZGLĘDNIONE UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ RADĘ UCZELNI  

ORAZ ZWIĄZKI ZAWODOWOWE  

DO PROJEKTU STATUTU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

W LUBLINIE Z DNIA 22 MAJA 2019 ROKU  

 

I. dotyczy: wymogu posiadania przez Rektora tytułu profesora; 

uwaga złożona przez:  

‒ Radę Uczelni (pierwsza uwaga) – zgłoszenie niezasadności 

‒ NSZZ „Solidarność pkt 9 i pkt 5 in fine – zgłoszenie sprzeczności z prawem 

‒ ZZ Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pkt 4 – zgłoszenie sprzeczności  

z prawem 

 

brzmienie § 50 ust. 1 Statutu: 

 

1. Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania ustawowe oraz posiada tytuł naukowy 

profesora i jest zatrudniona w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jako podstawowym miejscu 

pracy. 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

 

1. brak sprzeczności z ustawą: 

 

Art. 24 

1. Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-6,  

a w uczelni publicznej - która także posiada co najmniej stopień doktora oraz spełnia wymaganie 

określone w art. 20 ust. 1 pkt 7. Statut może przewidywać dodatkowe wymagania dla rektora. 

Art. 116 

(…) 4. Statut uczelni może określać: 

2) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk, o których mowa 

w ust. 1 dla poszczególnych grup pracowników; wymagania te nie mogą dotyczyć posiadania  

lub obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora. 

 

Wniosek: 

W przypadku, w którym dodatkowe wymagania nie mogą dotyczyć kryterium posiadania lub 

obowiązku uzyskania stopnia lub tytułu w odniesieniu do zatrudnienia na stanowisku (profesora, 

profesora uczelni, adiunkta i asystenta) ustawodawca wyraźnie to zaznaczył.  

 

2. wymóg uzasadniony utrzymaniem tradycji akademickiej posiadania tytułu profesora przez 

Rektora Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie. 
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II. dotyczy: wymogu posiadania czynnej znajomości języka obcego lub polskiego w przypadku 

cudzoziemców; 

uwaga złożona przez 

Radę Uczelni (druga uwaga) – zgłoszenie niezasadności 

 

brzmienie § 75 pkt 6 Statutu 

 

Na stanowisku nauczyciela akademickiego może być zatrudniona osoba, która: 

6) posiada czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku 

cudzoziemców. Od warunku czynnej znajomości języka polskiego można odstąpić w przypadku 

zatrudnienia na stanowiskach w grupie pracowników badawczych oraz na stanowisku 

posiadającym status visiting professor; 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Pozostawienie statutowego wymogu czynnej znajomości języka obcego i polskiego odpowiada 

strukturze kształcenia w języku polskim i angielskim, przy jednoczesnym założeniu,  

że co do zasady nauczyciel akademicki nie może realizować pensum wyłącznie na studiach 

anglojęzycznych. 

Dla pracowników na stanowiskach badawczych i visiting professor przewidziany jest wyjątek 

co do znajomości j. polskiego, a czynną znajomością j. angielskiego powinni wykazywać 

się wszyscy kandydaci. 
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III. dotyczy: zasad podziału mandatów w Senacie i Kolegium Elektorów; 

uwaga złożona przez: 

Radę Uczelni (uwaga czwarta) – zgłoszenie niezasadności  

 

brzmienie § 54 Statutu 

 

W skład Senatu wchodzi: 

Rektor jako przewodniczący; 

23 profesorów i profesorów uczelni w tym: 9 z Wydziału Lekarskiego, 8 z Wydziału Lekarsko 

 – Dentystycznego, 4 z Wydziału Farmaceutycznego, 2 z Wydziału Nauk o Zdrowiu 

i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

7 doktorów habilitowanych, w tym: 3 z Wydziału Lekarskiego, 2 z Wydziału Lekarsko  

– Dentystycznego, 1 z Wydziału Farmaceutycznego, 1 z Wydziału Nauk o Zdrowiu 

i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

5 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, w tym: 1 z Wydziału Lekarskiego,  

2 z Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, 1 z Wydziału Farmaceutycznego, 1 z Wydziału Nauk 

o Zdrowiu i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

10 wybieranych przedstawicieli spośród studentów i doktorantów w tym: 

2 doktorantów wybranych przez Uczelniany Organ Samorządu Doktorantów; 

8 studentów wybranych przez Uczelniany Organ Samorządu Studentów (po 2 z każdego 

Wydziału). 

 

brzmienie § 55 Statutu 

 

W skład Kolegium Elektorów wchodzi: 

52 profesorów i profesorów Uczelni, w tym: 25 z Wydziału Lekarskiego, 20 z Wydziału Lekarsko 

– Dentystycznego, 5 z Wydziału Farmaceutycznego, 2 z Wydziału Nauk o Zdrowiu 

i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

43 doktorów habilitowanych, w tym: 18 z Wydziału Lekarskiego, 15 z Wydziału Lekarsko  

– Dentystycznego, 7 z Wydziału Farmaceutycznego, 3 z Wydziału Nauk o Zdrowiu 

i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

35 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, w tym: 11 z Wydziału Lekarskiego, 11 

z Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, 6 z Wydziału Farmaceutycznego, 7 z Wydziału Nauk 

o Zdrowiu i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

9 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

35 przedstawicieli studentów i doktorantów: 

7 doktorantów, 

28 studentów, w tym: po 7 z każdego wydziału. 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Liczba mandatów dla poszczególnych wydziałów wynika z proporcji do liczby zatrudnionych 

na poszczególnych wydziałach. Rozwiązanie to stosowane było dotychczas w Uczelni przy 

mandatach do Senatu. Obecnie zasadę tą zastosowano również do Kolegium Elektorów, tym 

bardziej, że stan uprawnionych do kandydowania jest zmienny w poszczególnych miesiącach 

(wiek 67 r. ż, uzyskanie stopnia lub tytułu), a każda grupa, z grupą profesorów włącznie, wybiera 

spośród siebie swoich przedstawicieli.  
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IV. dotyczy: zasad podziału mandatów w Senacie; 

uwaga złożona przez:  

NSZZ „Solidarność”  pkt 6 i pkt 11 - zgłoszenie sprzeczności z prawem 

 

brzmienie § 22 Statutu 

 

1. Senat liczy 48 członków. 

2. W skład Senatu wchodzi: 

1) Rektor jako przewodniczący; 

2) 37 wybieranych przedstawicieli spośród pracowników z następujących grup w tym: 

a) 23 profesorów  i profesorów uczelni,; 

b) 7 doktorów habilitowanych; 

c) 5 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,; 

d) 2 pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, 

3) 10 wybieranych przedstawicieli spośród studentów i doktorantów w tym: 

a) 2 doktorantów wybranych przez Uczelniany Organ Samorządu Doktorantów; 

b) 8 studentów wybranych przez Uczelniany Organ Samorządu Studentów 

(po 2  z każdego Wydziału). 

 

brzmienie § 54 Statutu 

 

W skład Senatu wchodzi: 

Rektor jako przewodniczący; 

23 profesorów i profesorów uczelni w tym: 9 z Wydziału Lekarskiego, 8 z Wydziału Lekarsko  

– Dentystycznego, 4 z Wydziału Farmaceutycznego, 2 z Wydziału Nauk o Zdrowiu 

i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

7 doktorów habilitowanych, w tym: 3 z Wydziału Lekarskiego, 2 z Wydziału Lekarsko 

– Dentystycznego, 1 z Wydziału Farmaceutycznego, 1 z Wydziału Nauk o Zdrowiu 

i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

5 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, w tym: 1 z Wydziału Lekarskiego,  

2 z Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, 1 z Wydziału Farmaceutycznego, 1 z Wydziału Nauk 

o Zdrowiu i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

10 wybieranych przedstawicieli spośród studentów i doktorantów w tym: 

2 doktorantów wybranych przez Uczelniany Organ Samorządu Doktorantów; 

8 studentów wybranych przez Uczelniany Organ Samorządu Studentów (po 2 z każdego 

Wydziału). 

 

Art.  29.    

1. W skład senatu wchodzą: 

1)w publicznej uczelni akademickiej: 

a)profesorowie i profesorowie uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu senatu, 

b)studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu, 
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c)nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w lit. a i 

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 25% składu 

senatu; 

2.(…) 

3. Osoby należące do grup, o których mowa w ust. 1, wybierają członków senatu ze swojego 

grona. (…). 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Brak sprzeczności z ustawą. 

Statut przewiduje w grupie pracowników, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c wyodrębnienie 

3 podgrup:  

‒ doktorów habilitowanych 

‒ pozostałych nauczycieli akademickich 

‒  pracowników niebędących nauczycielami 

W pozostałych grupach Statut przewiduje grupy jak w Ustawie. 

 

Podzielenie na podgrupy nie jest sprzeczne z prawem, co potwierdza wyjaśnienie MNiSzW  

z dnia 8 października 2018 roku BM. ZI.162.9.2018: „Sposób organizowania wyborów 

do organów uczelni uczelnia określa w swoimi statucie. Zatem nie ma przeszkód aby uczelnia 

w zapisach statutu określiła możliwość podziału ww. grup na podgrupy, z tym, że musi być 

zachowany warunek wyboru członków senatu danej grupy (dotyczący minimalnej wartości 

procentowej składu Senatu przewidzianej dla danej grupy). 

 

Warunek minimalnej wartości procentowej dla każdej z grup jest zachowany, a podzielenie  

na podgrupy tylko tej grupy odpowiada dotychczasowym zapisom statutowym, zgodnie  

z którymi odrębne mandaty przysługiwały pracownikom niebędących nauczycielami, tzw. 

niesamodzielnym pracownikom naukowym i samodzielnym pracownikom naukowym. 

W grupie profesorów mandaty łączone były dotychczas z grupą doktorów habilitowanych,  

a obecnie mandaty w grupie profesorów są łączone z grupą profesorów uczelni. 
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V. dotyczy: zgłaszania kandydatów na członka Rady Uczelni wyłącznie przez Rektora; 

uwaga złożona przez:  

NSZZ „Solidarność” w pkt 1  

 

brzmienie § 17 ust. 3 Statutu 

 

3 Kandydatów na członków Rady zgłasza Rektor Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji 

Wyborczej do dnia 30 września ostatniego roku kadencji Rady.  

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Procedura implementowana z Uchwały Nr CCXXXIII/2018 Senatu UM w Lublinie z dnia  

19 grudnia 2018 roku - brak zmiany stanu faktycznego i prawnego. 

Sposób wyłaniania kandydatury na Rektora jest trzyetapowy:  

1. Zgłaszanie kandydatur przez: 

1) co najmniej 7 Senatorów, 

2) co najmniej 7 członków Kolegium Elektorów, 

3) co najmniej 7 członków wspólnoty Uczelni, 

4) Radę Uczelni, (§ 52) 

2. Przedstawienie przez Radę Uczelni kandydatów do zaopiniowania przez Senat (§ 28 ust. 2) 

3. Wybór Rektora przez Kolegium Elektorów (§ 28 ust. 2)  

Powyższy tryb gwarantuje zachowanie niezależności pomiędzy Rektorem,  a Radą Uczelni. 
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VI. dotyczy: reguły wyboru członków Rady;  

uwaga złożona przez:  

NSZZ „Solidarność” w pkt 2 – zgłoszenie wewnętrznej sprzeczności  

 

brzmienie § 18 Statutu 

 

1. Rada powoływana jest przez Senat w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy składu Senatu. 

2. W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż 3 kandydatów z listy 

kandydatów spośród członków wspólnoty uczelni lub z listy kandydatów spoza wspólnoty 

uczelni, powołani do Rady zostają kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów za ich powołaniem. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę 

głosów za ich powołaniem, przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące tych 

kandydatów. Członkiem Rady zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów 

za jego powołaniem. 

3. W razie nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez wymaganą liczbę kandydatów 

z listy członków wspólnoty uczelni lub spoza wspólnoty uczelni dopuszcza się możliwość 

zarządzania ponownego głosowania nad kandydaturami z listy obejmującej nieobsadzone 

miejsca w Radzie, poczynając od kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów spośród 

kandydatów z tej listy. 

4. Jeżeli nie powołano pełnego składu Rady, zarządza się wybory dodatkowe, postanowienia 

§ 2 stosuje się odpowiednio. Wybory dodatkowe przeprowadza się zgodnie z procedurą 

uregulowaną w ust. 1-3,   

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Brak sprzeczności. 

Ust. 1 ustanawia zasadę powoływania członków Rady bezwzględną większością głosów. 

Ust. 2 dotyczy uzyskania przez więcej niż 3 kandydatów bezwzględnej większości głosów.  

Ust. 3 i 4 dotyczy nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez co najmniej 

3 kandydatów. 
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VII. dotyczy: określenia 30 – dniowego terminu do wydania opinii  Rady Uczelni w sprawie 

Statutu pod rygorem uznania wymogu zasięgnięcia opinii za spełniony; 

 

uwaga złożona przez:  

NSZZ „Solidarność”: w pkt 4 – sprzeczność z prawem 

 

brzmienie § 19 ust. 1 pkt 2 

 

1. Do zadań Rady Uczelni należy: 

2) opiniowanie projektu Statutu w terminie 30 dni od dnia otrzymania. W przypadku 

bezskutecznego upływu tego terminu wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

brak sprzeczności z prawem 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 Ustawy Statut określa zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni.  

Art.  34 

1.  Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w szczególności: 

(…) 

3) zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów. 

W pojęciu tym mieści się zarówno zakreślenie radzie odpowiedniego terminu do wyrażenia 

opinii o statucie jak i określenie skutku jego bezskutecznego upływu.  

 

 

Wniosek: 

Brak tej regulacji  skutkowałby niepewnością zarówno po stronie Rady Uczelni co do okresu, 

w jakim uczelnia oczekiwać będzie na zajęcie stanowiska jak i impasem w uchwalaniu 

w przypadku nie zajmowania stanowiska przez Radę Uczelni. 
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VIII. dotyczy: liczby profesorów wchodzących w skład Senatu; 

uwaga złożona przez:  

 

‒ NSZZ „Solidarność” pkt 5 (in pricipio) – sprzeczność z przepisami prawa o ile Rektorem nie 

będzie osoba posiadająca tytuł profesora 

‒ ZZ Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w pkt 1- sprzeczność z przepisami 

prawa o ile Rektorem zostanie osoba posiadająca stopień doktora 

 

brzmienie § 22 Statutu 

1. Senat liczy 48 członków. 

2. W skład Senatu wchodzi: 

1) Rektor jako przewodniczący; 

2) 37 wybieranych przedstawicieli spośród pracowników z następujących grup w tym: 

a) 23 profesorów  i profesorów uczelni,; 

(…) 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Ustalona liczba profesorów jest konsekwencją treści § 50 ust. 1 – Rektor posiada tytuł profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

IX. dotyczy: sprzeczności § 52 i § 28 

uwaga złożona przez:  

‒ NSZZ „Solidarność”: w pkt 10 - wewnętrzna sprzeczność  

‒ ZZ Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w pkt 5 – wewnętrzna sprzeczność 

 

brzmienie § 52 Statutu 

 

1. Kandydata na Rektora może zgłosić: 

1) co najmniej 7 Senatorów, 

2) co najmniej 7 członków Kolegium Elektorów, 

3) co najmniej 7 członków wspólnoty Uczelni, 

4) Rada Uczelni, 

z zastrzeżeniem, że w danej grupie może być dokonane jedno zgłoszenie, a dany członek 

wspólnoty Uczelni może być członkiem jednej takiej grupy. 

 

brzmienie § 28 Statutu 

 

3. Rektor jest wybierany przez Kolegium Elektorów spośród kandydatów wskazanych przez Radę 

Uczelni po zaopiniowaniu przez Senat. 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Przepisy te regulują różne etapy wyboru Rektora: § 52 dotyczy zgłaszania Radzie Uczelni 

kandydatur na Rektora, natomiast § 28 dotyczy wyboru Rektora spośród kandydatów już 

wskazanych przez Radę Uczelni i zaopiniowanych przez Senat.  

Stanowisko zgodnie z którym kandydatów na Rektora może wskazywać rada uczelni oraz inne 

podmioty określone w Statucie Uczelni potwierdza wyjaśnienie MNiSzW z dnia 8 października 

2018 roku BM. ZI.162.9.2018: w odpowiedzi na zapytanie: „powstaje więc wątpliwość czy 

intencją ustawodawcy było powierzenie kompetencji do wskazania kandydata na rektora również 

innemu organowi (obok rady uczelni)”. 
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X. dotyczy: dopuszczalności „zniesienia” jednostki organizacyjnej uczelni ze względu 

na możliwy skutek w postaci rozwiązania umowy o pracę; 

uwaga złożona przez: 

NSZZ „Solidarność” w pkt 12  

 

brzmienie § 101 Statutu 

1. Katedra jest jednostką wydziałową. 

2. Katedra może być utworzona, gdy zatrudniona w niej będzie jako w podstawowym miejscu 

pracy co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub dwie osoby 

ze stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz łącznie co najmniej 5 nauczycieli 

akademickich. 

3. Jeżeli przez okres dwóch lat katedra nie spełni wymogu określonego w ust. 2, będzie podlegać 

przekształceniu w zakład lub klinikę lub zniesieniu. 

 

brzmienie § 102 Statutu 

1. Klinika/zakład/samodzielna pracownia prowadzi działalność dydaktyczną w powiązaniu 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

2. Klinika/zakład może być utworzony, gdy zatrudniona w nim będzie jako w podstawowym 

miejscu pracy co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego oraz łącznie zatrudniać będzie co najmniej 4 nauczycieli 

akademickich. 

3. Samodzielna pracownia może być utworzona, gdy zatrudnionych w niej będzie jako 

w podstawowym miejscu pracy co najmniej 3 nauczycieli akademickich, bądź pracowników 

z wyższym wykształceniem odpowiedniej specjalności. 

4. Pracownia może być utworzona, gdy zatrudniony w niej będzie jako w podstawowym miejscu 

pracy co najmniej jeden nauczyciel akademicki. 

5. Zapis § 101 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Treść powyższych paragrafów stanowi przeniesienie dotychczas obowiązujących zasad. Nie jest 

możliwe przyjęcie założenia, że żadna jednostka nigdy nie może zostać zniesiona. 
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XI. dotyczy: braku określenia skutku prawnego sprzeczności dotychczas obowiązujących 

aktów prawa wewnętrznego z przepisami Ustawy i nowym Statutem; 

uwaga złożona przez:  

NSZZ „Solidarność” w pkt 13 

 

brzmienie § 136 Statutu 

1. Wewnętrzne akty prawne wydane przez organy Uniwersytetu na podstawie ustawy z dnia 27 

lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz 

Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku zachowują moc 

obowiązującą o ile nie są sprzeczne z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i niniejszym Statutem. 

2. Wewnętrzne akty prawne zostaną dostosowane do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) w ciągu 18 

miesięcy od dnia wejścia w życie Statutu. 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia  

Proces dostosowywania zapisów wszystkich obowiązujących aktów prawnych (Uchwał Senatu 

i Zarządzeń Rektora) ze względu na ich liczbę został zaprojektowany na okres 18 miesięcy, 

do tego czasu będą obowiązywały nadal w zakresie, w którym nie stoją w sprzeczności z Ustawą 

oraz nowym Statutem, w pozostałym zakresie są zastąpione przez przepisy Ustawy i nowego 

Statutu.  
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XII. dotyczy: wskazania w § 140 terminu, który już upłynął (1 września 2018); 

uwaga złożona przez:  

NSZZ „Solidarność”: w pkt 14  

 

brzmienie§ 140 Statutu 

Osoby mianowane na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta przed dniem 1 września 2006 

roku pozostają mianowane na tych stanowiskach na czas nieokreślony. Okres mianowania 

na stanowisku adiunkta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie 

powinien przekraczać 20 lat, łącznie z okresem tego mianowania przed dniem 1 września 2006 

roku, lecz nie dłużej niż 12 lat, licząc od dnia 1 września 2006 roku. 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia   

 

Zasada wyrażona w § 140 jest przeniesiona z obowiązującego Statutu, § 155 Statutu z dnia 

24 czerwca 2015 roku 

1. Osoby mianowane na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta przed dniem 1 września 2006 

roku pozostają mianowane na tych stanowiskach na czas nieokreślony. Okres mianowania 

na stanowisku adiunkta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego 

nie powinien przekraczać 20 lat, łącznie z okresem tego mianowania przed dniem 1 września 

2006 roku, lecz nie dłużej niż 12 lat, licząc od dnia 1 września 2006 roku. 

Ponieważ okres mianowania zgodnie z dotychczas obowiązującymi wersjami statutu ulega 

wydłużeniu z uwagi na urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop rodzicielski lub urlop wychowawczy, urlop dla 

poratowania zdrowia, okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, odbywanie służby 

wojskowej lub zastępczej, nadal są zatrudnione osoby, których okres mianowania jeszcze nie 

upłynął i konieczne jest utrzymanie tego przepisu przejściowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

XIII. dotyczy: zasadności różnicowania w zakresie rodzaju umowy o pracę zawieranej 

na stanowisku kierownika jednostki ogólnouczelnianej pomiędzy nauczycielami 

akademickimi a osobami niebędącymi nauczycielami akademickimi; 

uwaga złożona przez:  

NSZZ „Solidarność” w pkt 16  

 

brzmienie § 113 Statutu 

Jednostkami Ogólnouczelnianymi kierują kierownicy powoływani przez Rektora na okres 6 lat 

w przypadku nauczycieli akademickich lub zatrudnieni na czas nieokreślony w pozostałych 

przypadkach.  

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Nauczyciele akademiccy kierujący jednostkami ogólnouczelnianymi (Biblioteka, Centrum 

Transferu Wiedzy, Wydawnictwo UM, Centrum Symulacji Medycznej, Ośrodek Kształcenia 

Podyplomowego, Ośrodek Medycyny Doświadczalnej) pełnią swoją funkcję pozostając 

w zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela akademickiego, w odróżnieniu od osób niebędących 

nauczycielami, dla których jest to jedyne stanowisko pracy w Uczelni. 
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XIV. dotyczy braku projektu zarządzenia w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej  

i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich; 

uwaga złożona przez: 

NSZZ „Solidarność” w pkt 15 

brzmienie § 86 Statutu 

1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej i badawczej 

w Uczelni nie może być dłuższy niż 4 lata, z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Jeżeli w tym okresie nauczyciel akademicki uzyskał wskaźniki określone w zarządzeniu 

Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli 

akademickich - dla stanowiska adiunkta i posiada stopień naukowy doktora, dalsze 

zatrudnienie w Uczelni następuje na stanowisku adiunkta w trybie określonym w § 78 ust. 3.  

3. Jeżeli w tym okresie nauczyciel akademicki uzyskał wskaźniki określone w zarządzeniu 

Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli 

akademickich - dla stanowiska adiunkta i nie posiada stopnia naukowego doktora pozostaje 

zatrudniony na stanowisku asystenta.  

4. W przypadku nie uzyskania wskaźników o których mowa w ust. 2 nauczyciel akademicki nie 

może nadal zajmować stanowiska asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej i badawczej. 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Zgodnie z art.  128 

3. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz 

tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, 

związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. Opinia jest 

przedstawiana w terminie wskazanym we wniosku o jej wyrażenie, nie krótszym niż 30 dni. 

W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się 

za spełniony. Kryteria nie mogą dotyczyć obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora 

habilitowanego lub tytułu profesora. Kryteria przedstawia się nauczycielowi akademickiemu 

przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie. 

Aktualnie w Uniwersytecie trwają prace nad przygotowaniem projektu zarządzenia 

w przedmiotowej sprawie, który zostanie przedłożony do zaopiniowania senatowi, związkom 

zawodowym, samorządowi studenckiemu oraz samorządowi  doktorantów. 

Niezakończenie prac nad projektem zarządzenia nie stanowi uzasadnienia dla niewyrażenia opinii 

o projekcie Statutu. 
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XV. dotyczy braku definicji i warunków biernego prawa wyborczego; 

uwaga złożona przez: 

ZZ Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w pkt 2  

 brzmienie § 46 Statutu 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi wspólnoty Uczelni. 

2. Każdemu wyborcy przysługuje 1 głos, który może być oddany tylko osobiście. 

3. Głosowania wyborcze są tajne. 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Bierne prawo wyborcze uregulowane jest w następujących przepisach Ustawy: 

‒ odnośnie Rady Uczelni 

art.  20.   

1. 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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracowała z tymi organami; 

6)posiada wykształcenie wyższe - w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art. 19 

ust. 1 pkt 1; 

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

2. Do członków rad uczelni nie stosuje się przepisów art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182). 

3. 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. 

 

‒ odnośnie Rektora 

art.  24 

1. Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-6, 

 a w uczelni publicznej - która także posiada co najmniej stopień doktora oraz spełnia wymaganie 

określone w art. 20 ust. 1 pkt 7. Statut może przewidywać dodatkowe wymagania dla rektora. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18554231?unitId=art(19)&cm=DOCUMENT
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‒ odnośnie Kolegium Elektorów 

art.  25.   

1. Skład kolegium elektorów w uczelni publicznej oraz tryb wyboru jego członków określa statut, 

przy czym nie mniej niż 20% składu stanowią studenci i doktoranci. Liczbę studentów 

i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni, z tym że każda 

z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela. 

2. Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 

ust. 1 pkt 1-5 i 7. 

 

‒ odnośnie Senatu 

art.  29.   

4. Członkiem senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 

 pkt 1-5 i 7. 

5. Do członków senatu przepisy art. 20 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

 

Bierne prawo wyborcze uregulowane jest w przepisach Statutu w dwóch przypadkach: 

1) ustalenie dodatkowych wymagań w stosunku do Rektora - § 50 Statutu 

§ 50 Statutu 

1. Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania ustawowe oraz posiada tytuł naukowy 

profesora i jest zatrudniona w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jako podstawowym 

miejscu pracy. 

 

2) określenie biernego prawa wyborczego dla innego niż ustawowy organ powołanego na podst. 

art. 17 ust2 Ustawy tj. Rady ds. Stopni Naukowych § 27 ust. 3 Statutu 

§ 27 ust. 3 Statutu 

1. W skład Rad ds. Stopni Naukowych wchodzą członkowie wybierani przez Senat bezwzględną 

większością głosów spośród kandydatów z tytułem profesora lub stopniem doktora 

habilitowanego wskazanych przez Rektora, spełniających wymagania określone w art. 20 ust. 

1 – 4 Ustawy. 
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XVI. dotyczy propozycji wprowadzenia zasady wyboru członków organów kolegialnych 

bezwzględną większością głosów; 

uwaga złożona przez: 

ZZ Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w pkt 3  

 

 brzmienie § 49 Statutu 

1. Wybór Rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów. 

2. Wybór członków organów kolegialnych, z wyjątkiem Rady Uczelni następuje zgodnie z ilością 

uzyskanych głosów z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba kandydatów z równą ilością głosów 

przewyższa liczbę mandatów do obsadzenia, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych 

kandydatów. 

 

Uzasadnienie braku uwzględnienia 

Zasada wyboru członków do organów kolegialnych bezwzględną większością głosów 

obowiązywała w poprzednim stanie prawnym, co przy liczbie kandydatów znacznie 

przewyższającej liczbę mandatów prowadziło do konieczności przeprowadzania kolejnych tur 

głosowania.  

Obecna ustawa nie wprowadza tej zasady, a doświadczenie poprzednich lat wskazuje na 

zasadność wprowadzenia zwykłej większości głosów.  

 


