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UCHWAŁA NR 6/2008 

Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku  

z dnia 24 stycznia 2008 roku 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Medycznej w Gdańsku  
 

Na wniosek Senackiej Komisji Statutowej, na podstawie § 27 ust. 1 pkt. 2 Statutu 

Akademii Medycznej w Gdańsku 

 

Uchwala się, co następuje: 

 

§1 
 

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Akademii Medycznej w Gdańsku: 

 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

 „§4.1.W praktycznym nauczaniu medycyny Akademia korzysta z bazy klinicznej 

Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych Akademii Medycznej 

w Gdańsku, innych zakładów opieki zdrowotnej oraz Niepublicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej działających w Uczelni.  

2.Zasady współpracy w zakresie kształcenia oraz usług diagnostycznych 

i leczniczych między Akademią a Szpitalami Klinicznymi oraz innymi 

zakładami opieki zdrowotnej oraz zasady tworzenia i działania jednostek 

Akademii w tych zakładach ustalają dwustronne umowy.” 

 

2) W § 10 ust. 2 wykreśla się dotychczasowy punkt 4 następującej treści: 

„4) Studium Podstaw Informatyki Medycznej” 

 

3) W § 10 ust. 2 dodaje się nowy punkt 4 w brzmieniu: 

 „4) Dzienne Studia Doktoranckie” 
  

4) W § 10 ust. 3 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: 

„3) Kolegium Kształcenia Podyplomowego” 
 

5) W § 18 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1.W Uczelni działa Kolegium Kształcenia Podyplomowego podległe 

Prorektorowi do spraw klinicznych, na podstawie regulaminu nadawanego 

przez Rektora.” 

 

6) W § 19 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„2.Akademia sprawuje funkcję organu założycielskiego wobec:  

1) Akademickiego Centrum Klinicznego – Szpitala Akademii Medycznej 

w Gdańsku,”  
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7) W § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.Rektor powołuje Ordynatora-Kierownika Kliniki oraz Ordynatora-

Kierownika Oddziału Klinicznego po uprzednim zasięgnięciu opinii Dyrektora 

Szpitala Klinicznego lub kierownika innego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

na bazie której posadowiony jest Oddział Kliniczny. Powyższą opinię Dyrektor 

Szpitala Klinicznego przedstawia Rektorowi poprzez komisję konkursową, 

której jest członkiem.” 

 

8) W § 20 dodaje się ust. 4, w brzmieniu: 

„4.Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego, może 

dokonać rozdziału funkcji kierownika Katedry, Kliniki, Zakładu 

lub Kierownika Oddziału Klinicznego od funkcji ordynatora, po uzyskaniu 

opinii Dyrektora Szpitala Klinicznego lub Kierownika innego zakładu 

opieki zdrowotnej.” 

 

9) W § 20 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: 

„5.Obowiązki Ordynatora w sytuacji, o której mowa w ust. 4, powierzane 
są pracownikowi Kliniki/Oddziału Klinicznego przez Dyrektora Szpitala 

Klinicznego lub Kierownika innego zakładu opieki zdrowotnej 

w uzgodnieniu z Rektorem.”  

 

10) W § 22 dodaje się ust. 3, w brzmieniu: 

„3.Dyrektorzy Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Akademii 

Medycznej w Gdańsku powoływani są w drodze postępowania 

konkursowego, określonego w statutach tych NZOZ-ów.” 
 

11) W § 27 ust. 3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) opiniuje wniosek Rektora o zatrudnienie Kanclerza Uczelni,”  

 

12) W § 27 ust. 4 dodaje się punkt 4a w brzmieniu: 

„4a) uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego na obsadę 
stanowiska Dyrektora Szpitala Klinicznego.” 

 

13) W § 30 ust. 1 pkt.12 otrzymuje brzmienie: 

  „12) mianuje, za zgodą właściwej Rady Wydziału lub Rady 

Międzywydziałowego Instytutu oraz Senatu, na stanowisko profesora 

zwyczajnego.” 

 

14) W § 30 ust. 1 dodaje się punkt 17a, w brzmieniu: 

„17a) nadaje statut Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej,” 
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15) W § 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. 10.” 

 

16) W § 40 ust. 1 pkt.17 otrzymuje brzmienie:  

„17) przedkłada Rektorowi, po uzyskaniu opinii Rady Wydziału, wnioski 

o mianowanie lub zatrudnienie nauczycieli akademickich na inne stanowiska,”  

 

17) W § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Liczba Prodziekanów wynosi: na Wydziale Lekarskim – 5, z których jeden 

pełni funkcję Kierownika Oddziału Stomatologicznego; na Wydziale 

Farmaceutycznym – 3, z których jeden pełni funkcję Kierownika Oddziału 

Medycyny Laboratoryjnej; na Wydziale Nauk o Zdrowiu – 3, z których 1 pełni 

funkcję Kierownika Oddziału Pielęgniarstwa; na Międzyuczelnianym Wydziale 

Biotechnologii – 2.” 

 

18) W § 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Funkcje Rektora, Prorektora, Dziekana i Prodziekana lub dyrektora 

jednostki międzywydziałowej mogą być łączone jedynie z funkcją Kierownika 

Katedry, Zakładu lub Kliniki.”  

 

19) W § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3.Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora Uczelniana 

Komisja Wyborcza wybiera swego przewodniczącego, jego zastępcę 

i sekretarza. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 

przewodniczy zebraniu wyborczemu Kolegium Elektorów Uczelni.” 

20) W § 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3.Rektor Uczelni jest wybierany spośród nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego.” 

21) W § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:   

„2. Kierownika Katedry składającej się z kilku jednostek organizacyjnych 

powołuje Rektor na wniosek Dziekana, za zgodą Rady Wydziału (w przypadku 

Katedry w Instytucie Międzywydziałowym na wniosek Dyrektora Instytutu 

za zgodą Rady Instytutu) i Senatu, spośród pracowników Katedry posiadających 

tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego i zatrudnionych w pełnym 
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wymiarze czasu pracy. Powołanie po raz pierwszy następuje na okres 3lat, kolejne 

na okresy 5 letnie i kończy się z końcem roku akademickiego.” 

22) W § 63 ust. 3 otrzymuje brzmienie:   

„3.Kierownicy Katedr innych niż określone w ust. 2, Zakładów i Klinik, 

wyłaniani są w drodze postępowania konkursowego, zgodnie z regulaminem 

konkursu (Zał. nr 1). Powołanie następuje odpowiednio na okresy 3 letnie i 5-

letnie.”  

23) W § 63 dodaje się ust. 3aa, w brzmieniu:   

„3.aa.Jeżeli pierwsze powołanie rozpoczyna się w trakcie roku 

akademickiego, terminy określone w ust. 2 i 3 ulegają przedłużeniu 

do końca roku akademickiego.” 

24) W § 63 dodaje się ust. 3a, w brzmieniu:   

„3a. Rektor, na wniosek Dziekana, podejmuje decyzję o przedłużeniu 

pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 2 i ust.3, po zasięgnięciu opinii 
odpowiednio Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich lub Senackiej 

Komisji Oceny Władz Uczelni, za okres poprzedzający decyzję 

o przedłużeniu oraz opinii dyrektora szpitala dotyczącej kierowania 

działalnością usługowo-leczniczą.” 

25) § 64 otrzymuje brzmienie: 

„§64.1.Kierownicy jednostek międzywydziałowych, z wyłączeniem Instytutu 

Międzywydziałowego, są wyłaniani w drodze postępowania konkursowego 

ogłoszonego przez Prorektora do spraw dydaktyki. Dyrektor 

oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Międzywydziałowego 

Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej są wyłaniani na podstawie 
regulaminu organizacyjnego Instytutu. 

2.Konkurs przeprowadza powołana przez Senat komisja.  

3.Tryb wyłaniania kandydata na kierownika określa regulamin, o którym mowa 

w § 63 ust. 3 Statutu.” 

 

26) W § 72 ust. 1 pkt.4 otrzymuje brzmienie:   

„4) dwóch przedstawicieli Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, w tym jeden 

z Oddziału Pielęgniarstwa,”  

27) W § 72 ust. 1 dodaje się pkt.4a, w brzmieniu:   

„4a) jeden przedstawiciel Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 

UG i AMG,” 

28) W § 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.Kanclerz może zatrudnić na wniosek Kwestora zastępcę Kwestora.”  

 28) W § 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na stanowisku docenta może być zatrudniona osoba, posiadająca 

co najmniej stopień naukowy doktora, spełniająca wymogi określone 
w ustawie, a ponadto: 

1) spełnia warunki określone dla stanowiska starszego wykładowcy, 
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2) zajmowała stanowisko starszego wykładowcy przez okres 

co najmniej 5 lat.” 

29) W § 102 dodaje się ust. 1a, w brzmieniu: 

„1a.Osoba ubiegająca się o stanowisko docenta posiadająca stopień naukowy 

doktora habilitowanego, musi spełniać wymogi określone w ust. 2.” 

30) W § 102 dodaje się ust. 1aa, w brzmieniu: 

„1aa. Stanowiska docenta są limitowane, ich liczbę dla wydziałów określa 
Rektor.” 

 

31) W § 103 ust.9 otrzymuje brzmienie: 

„9.Mianowaniu na czas określony podlegają pracownicy naukowo-dydaktyczni 

i naukowi zajmujący stanowiska:  

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 5.” 
32) W § 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 i naukowych, z którymi ustaje stosunek pracy w drodze 

mianowania, na okres do końca roku kalendarzowego, w którym: 

1) nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora  
    ukończył 70 rok życia, 

2) pracownik naukowo-dydaktyczny i naukowy zajmujący inne 

    stanowisko ukończył 65 rok życia, 
3)na czas trwania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego pracownika; 

umowę o pracę zawiera się na czas określony, wynikający z nieobecności 

pracownika, 

4)gdy zatrudnienie w Uczelni jest dodatkowym zatrudnieniem w rozumieniu 

przepisów ustawy.” 
 

33) W § 104 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Podstawą zatrudnienia profesora wizytującego jest umowa o pracę.” 
 

34) W § 106 po ust. 1 dodaje się ust.1a w następującym brzmieniu: 

„1a. W przypadkach szczególnych, za które uznać należy dokończenie 

wszczętego przewodu habilitacyjnego, okres zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta może być przedłużony na czas do ukończenia tego przewodu.”  

35) W § 106 po ust. 1a dodaje się ust.1b w następującym brzmieniu: 

„1b.Łączny okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta z uwzględnieniem 

ust. 1a nie może przekraczać 15 lat.” 

36) W § 111 po ust. 3 dodaje się ust.3a w następującym brzmieniu: 
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„3a. Komisje wymienione w ust. 2 i 3 na wniosek Rektora, dokonując oceny 

kierowników jednostek, uwzględniają wypełnianie przez nich obowiązków, 

wynikających z pełnionej funkcji. W odniesieniu do kierowników 

jednostek wykonujących zadania diagnostyczno-lecznicze, dodatkowym 

kryterium oceny są wyniki uzyskiwane przez te jednostki 

z uwzględnieniem realizacji kontraktu.” 

37) W § 112 wykreśla się dotychczasowy ust.2, który przenosi się do §113 ust.2. W § 112 

punkty: 3,4,5,6,7,8,9,10, otrzymują kolejno numery: 2,3,4,5,6,7,8,9.  
 

38) W § 112 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4.Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

międzywydziałowych dokonuje zespół pod przewodnictwem Prorektora do spraw 

dydaktyki, powołany przez Senat. Od oceny zespołu przysługuje odwołanie 

do przewodniczącego Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich, który rozpatruje 

odwołanie przy udziale Prorektora ds. Dydaktyki, Dziekana jednego z Wydziałów, 

w obecności kierownika jednostki i zainteresowanego.” 

 

39) § 113 otrzymuje brzmienie: 

„§113.1.Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 

dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej dokonuje Rada Biblioteczna. 

2.Od oceny Rady Bibliotecznej służy odwołanie do przewodniczącego 

Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich, który rozpatruje odwołanie 

przy udziale Prorektora do spraw dydaktyki, Dziekana jednego 

z Wydziałów, Dyrektora Biblioteki Uczelni, w obecności 

zainteresowanego.” 

 

40) W § 114 ust.2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„2.Pracownicy naukowo-dydaktyczni oceniani są pod względem działalności: 

1) naukowej, wyrażającej się rodzajem i liczbą publikacji, zaawansowaniem prac 

doktorskich i habilitacyjnych, aktywnością w życiu naukowym poprzez 

uczestnictwo w konferencjach naukowych z uwzględnieniem prestiżu konferencji 

i charakteru uczestnictwa, udziałem w kolegiach redakcyjnych czasopism 

naukowych oraz udziałem w postępowaniu o nadanie stopni i tytułów 

naukowych.” 

 

41) W § 126 wykreśla się punkt 3 następującej treści: 

 „3) Skład Osobowy Akademii Medycznej w Gdańsku.”  
 

42) W § 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, mianowanej na to stanowisko przed dniem 

wejścia w życie Statutu, pozostaje taki, jak zostało to określone obowiązującym 

w tym dniu akcie mianowania (lub aneksie do aktu mianowania).” 
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43) W § 136 po ust. 2 dodaje się ust. 2a,  w brzmieniu: 

„2a.Jeżeli okres zatrudnienia w drodze mianowania na stanowisku adiunkta 

osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego 

przekroczył 9 lat oraz został już przedłużony o 3 lata przed dniem wejścia 
w życie Statutu, a termin zakończenia tego okresu upływa pod rządami 

niniejszego Statutu, dopuszcza się możliwość przedłużenia zatrudnienia 
pod warunkiem zmiany stanowiska do grupy pracowników dydaktycznych.” 

 

44) § 137 otrzymuje brzmienie: 
„137.1.Łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osób nieposiadających 

stopnia naukowego doktora, mianowanych na to stanowisko przed dniem 

wejścia w życie Statutu, nie może przekraczać 8 lat. 

2. Asystentowi mianowanemu przed dniem wejścia w życie Statutu, na czas 
określony, któremu okres tego mianowania zakończy się pod rządami 

niniejszego Statutu, ulega odpowiedniemu skróceniu okres mianowania 
wymieniony w § 103 ust. 9 pkt. 5.” 

 

45) W Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik do Statutu AMG, w § 5 ust. 6 

otrzymuje brzmienie: 
„6.Komisję Konkursową dla przeprowadzenia postępowania konkursowego, 

o którym mowa w § 2 pkt 2, powołuje Senat, na okres kadencji Władz 

Uczelni.”  

 

45) W Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik do Statutu AMG, w § 8 ust. 1 

otrzymuje brzmienie: 
„1.Dziekan przedstawia Radzie Wydziału przebieg i wyniki postępowania 

konkursowego oraz opinię Komisji Konkursowej w okolicznościach, o których 

mowa w § 5 ust. 5.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 


