
Załącznik do Uchwały Nr LVII/2017  

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 22 marca 2017 roku  

 

 

W Uchwale Nr CDXIV/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (j. t. 2016, 1842 z późn. zm.), zwanej dalej ‘Ustawą” oraz 

niniejszego Statutu” 

 

2. W § 47 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

 

„10) wyrażanie zgody na: 

a) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów  

o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 2 000 000 złotych; 

b) dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania składników aktywów trwałych 

do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku 

kalendarzowym gdy wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza  

2 000 000 złotych; 

Zgoda Senatu udzielana jest pod warunkiem zawieszającym  uzyskania zgody Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,” 

 

3. W § 47 po pkt 45 dodaje się pkt 46 w brzmieniu: 

 

„46) powoływanie członków komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych komisji 

dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów.” 

 

4. W dziale III – Organy Uniwersytetu i ich kompetencje Rozdział  II – Konwent skreśla 

się. 

 

5. W § 51 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4) podejmuje decyzje i dokonuje czynności prawnych w sprawach dotyczących 

mienia i gospodarki Uniwersytetu na następujących zasadach: 

a) w zakresie zbycia lub obciążenia nieruchomości podlegającego ujawnieniu 

w księdze wieczystej – niezależnie od jej wartości rynkowej, nie więcej jednak 

niż 2 000 000 złotych; 

b) w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych nie przekraczającego 

zwykłego zarządu – o wartości od 1 000 000 do 2 000 000 złotych;  

c) w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych przekraczającego 

zwykły zarząd – niezależnie od wartości, nie więcej jednak niż do 2 000 000 

złotych; 



d) w zakresie oddania składników aktywów trwałych do korzystania innemu 

podmiotowi, na okres krótszy niż 180 dni w roku kalendarzowym, jeżeli wartość 

rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1 000 000 zł; 

e) w zakresie oddania składników aktywów trwałych do korzystania innemu 

podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym , jeżeli wartość 

rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1 000 000 zł i nie przekracza 

2 000 000 złotych. 

 

6. W § 51 ust. 3 po pkt 39 dodaje się pkt 40 w brzmieniu: 

 

„40) zamieszcza na stronie internetowej Uczelni uchwałę w sprawie przyjęcia lub 

zmiany statutu w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały;” 

 

7. W § 51 ust. 3 po pkt 40 dodaje się pkt 41 w brzmieniu: 

„41) zamieszcza na stronie internetowej Uczelni uchwałę w sprawie zasad i trybu 

przyjmowania na studia i studia doktoranckie w terminie 14 dni od dnia podjęcia 

uchwały;” 

 

8. W § 51 ust. 3 po pkt 41 dodaje się pkt 42 w brzmieniu:  

 

„42) zamieszcza na stronie internetowej Uczelni uchwałę w sprawie przyjęcia lub 

zmiany regulaminu studiów lub studiów doktoranckich wraz z uchwałami 

odpowiednio uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego lub 

uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu doktoranckiego w terminie 14 dni 

od dnia podjęcia uchwał przez te organy uchwałodawcze.” 

 

9. W § 59 po pkt 9 dodaje się punkt 9a, w brzmieniu: 

 

„9a) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, zgodnie z regulacjami 

zawartymi w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 

 

10. W § 59 po pkt 9a dodaje się punkty 9b w brzmieniu: 

 

„9b) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych; 

 

11. W § 59 po pkt 9b dodaje się punkty 9c w brzmieniu: 

 

„9c) występowanie do właściwego ministra z wnioskiem o włączenie 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów 

dokształcających i szkoleń.” 

 

 

 

 



12. § 141 otrzymuje brzmienie: 

„§ 141 

1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów Senat powołuje: 

1) Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów; 

2) Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów. 

2. Do komisji, o których mowa w ust. 1, powoływani są w równej liczbie nauczyciele 

akademiccy oraz doktoranci po jednym z każdego Wydziału. Spośród członków 

będących nauczycielami akademickimi Senat wybiera Przewodniczącego. 

3. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych Doktorantów § 139 i § 140 stosuje się 

odpowiednio.” 

 

13. § 146 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 146 

1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu. 

2. Kanclerz wykonuje zadania wynikające ze Statutu, Uchwał Senatu i Zarządzeń 

Rektora.  

3. Kanclerz podejmuje decyzje i dokonuje czynności prawnych w sprawach zwykłego 

zarządu należących do jego kompetencji o wartości nie przekraczającej 1 000 000 zł. 

4. Do zadań Kanclerza należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, właściwe 

wykorzystanie majątku Uniwersytetu oraz jego powiększanie i rozwój; 

2) organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, 

technicznej i gospodarczej w szczególności organizacji wewnętrznej 

administracji, obiegu informacji i dokumentacji, wdrożenia zasad ochrony 

informacji i danych osobowych, procedur zamówień publicznych, inwestycji 

i remontów oraz transportu; 

3) pełnienie funkcji przełożonego służbowego w stosunku do pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, w tym pracowników naukowo  

–technicznych i inżynieryjno–technicznych, za wyjątkiem pracowników 

zatrudnionych na stanowisku: radcy prawnego, do spraw kontroli wewnętrznej, 

do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, do spraw ochrony 

przeciwpożarowej, audytora wewnętrznego, pełnomocnika ds.  informacji 

niejawnych, do spraw obronnych, pełnomocnika ds. administrowania danymi 

osobowymi, którzy na podstawie odrębnych ustaw podlegają bezpośrednio 

Rektorowi; 

4) realizowanie polityki osobowej i płacowej Uniwersytetu  w stosunku 

do wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

z wyłączeniem pracowników, o których mowa w pkt 3;  

5) nadzór nad Archiwum, stanowiącym jednostkę organizacyjną sieci 

archiwalnej.” 


