
Uchwała Nr 185/2022 

Senatu  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

z dnia 25 maja 2022 roku 
 

zmieniająca Uchwałę Nr CLXXIII/2018 w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania 

mieniem podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
 

Na podstawie art. 54 ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (t. j. Dz. U. 2022, poz. 633 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 35 lit. e Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku Senat uchwala, co następuje:  
 

§ 1  

W załączniku do Uchwały Nr CLXXIII/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 23 maja 2018 roku: „Zasady zarządzania mieniem podmiotów leczniczych, dla których 

podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie” wprowadza się następujące 

zmiany:  
 

1) w § 3 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:  

„3. Rektor Uniwersytetu może udzielić zgody na odstąpienie od wymogu 

przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę lub najem aktywów trwałych 

niezbędnych przedsiębiorcy do instalacji urządzeń wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa i służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, 

gazu, energii oraz innych urządzeń podobnych, w tym urządzeń infrastruktury 

teleinformatycznej.” 

2) w § 6 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:  

„4. Rektor Uniwersytetu może udzielić zgody na oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie 

albo użyczenie aktywów trwałych na okres dłuższy niż 5 lat, jednak nie dłuższy niż 10 lat 

pod warunkiem poniesienia znacznych nakładów finansowych w dzierżawione lub 

najmowane aktywa trwałe, a okres ich amortyzacji wynosi więcej niż 5 lat zgodnie  

z przepisami podatkowymi. Dyrektor podmiotu leczniczego zobowiązany jest do 

przedłożenia pisemnego merytorycznego uzasadnienia konieczności wydłużenia 

terminu.” 

3) po § 13 dodaje się § 14, o treści:  

„§ 14  

Zmiana umowy dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenia aktywów trwałych 

powodująca:  

1) wydłużenie czasu obowiązywania umowy,  

2) rozszerzenie przedmiotu umowy  

traktowana jest jako zawarcie nowej umowy, do której mają zastosowanie niniejsze 

zasady.” 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                 Przewodniczący Senatu  

                                                  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

                                                                                        Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


