
Dział IX  

Collegium Medicum 
 

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

 

§ 201 

1. Jednostki organizacyjne realizujące zadania polegające na kształceniu studentów i doktorantów, 

doskonaleniu kadry naukowej i dydaktycznej, prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, uczestniczące w sprawowaniu opieki zdrowotnej w powiązaniu 

z wykonywaniem zadań dydaktycznych i badawczych oraz inne jednostki organizacyjne, w tym 

prowadzące działalność pomocniczą o charakterze doświadczalnym, gospodarczym, usługowym 

i działalność administracyjną, tworzą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo część 

Uniwersytetu, która posługuje się tradycyjną nazwą Collegium Medicum.  

2. W obrocie prawnym Collegium Medicum posługuje się nazwą „Uniwersytet Jagielloński – 

Collegium Medicum” lub skróconą nazwą „UJ CM”. 

3. Ilekroć w statucie lub aktach wewnętrznych mowa jest o Uniwersytecie, należy przez to także 

rozumieć Collegium Medicum, jeżeli w ich treści nie zastrzeżono inaczej. 

 

§ 202 

1. Godłem Collegium Medicum jest tarcza dwudzielna, w polu pierwszym błękitnym dwa złote 

skrzyżowane berła, w polu drugim czerwonym biała laska Eskulapa. Tarcza zwieńczona koroną.  

2. Godła Collegium Medicum używa się zawsze łącznie z godłem UJ.  

3. Wzór godła Collegium Medicum stanowi załącznik nr 1 do statutu.  

 

Rozdział 2  

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum 

 
§ 203 

1. Collegium Medicum zarządza Prorektor UJ ds. Collegium Medicum zgodnie ze strategią rozwoju 

Uniwersytetu. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum odpowiada przed Rektorem za wykonywanie 

swoich zadań. 

2. Do zadań Prorektora UJ ds. Collegium Medicum należy:  

1) reprezentowanie Collegium Medicum, w tym także wobec innych organów Uniwersytetu; 

2) nadzór nad działalnością wszystkich jednostek Collegium Medicum; 

3) przedstawianie Rektorowi wniosków i sprawozdań dotyczących Collegium Medicum; 

4) wydawanie aktów wewnętrznych dotyczących jednostek organizacyjnych wchodzących 

w skład Collegium Medicum w zakresie sprawowanych przez siebie zadań; 

5) wydawanie z upoważnienia Rektora decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących 

Collegium Medicum;  

6) powoływanie stałych lub doraźnych komisji w Collegium Medicum, w tym stałej Komisji 

ds. Klinicznych oraz stałej Komisji ds. Collegium Medicum, określenie ich składu, zadań 

i kadencji; 

7) powołanie pełnomocników Prorektora UJ ds. Collegium Medicum wraz z określeniem zakresu 

ich działania w pisemnym pełnomocnictwie lub w zarządzeniu, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4 

statutu; 

8) nawiązanie stosunku pracy oraz wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy 

w Collegium Medicum, zgodnie z polityką kadrową i płacową Uniwersytetu oraz przy 

uwzględnieniu specyfiki prowadzenia zadań z zakresu dydaktyki klinicznej;  

9) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład 

Collegium Medicum, z wyjątkiem dziekanów oraz zastępców kanclerza i kwestora 

ds. Collegium Medicum; 

10) wprowadzenie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych w Collegium Medicum; 



11) ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w Collegium Medicum, z uwzględnieniem uczestnictwa nauczycieli akademickich 

w sprawowaniu opieki zdrowotnej; 

12) przeprowadzanie w Collegium Medicum oceny nauczycieli akademickich;  

13) wykonywanie ustawowych i statutowych obowiązków podmiotu tworzącego wobec 

uniwersyteckich podmiotów leczniczych w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Senatu 

oraz z zastrzeżeniem § 208 ust. 1 statutu; 

14) reprezentowanie Uniwersytetu w zakresie działalności Collegium Medicum w kontaktach 

z organami administracji państwowej, samorządowej i innymi organami, a w szczególności 

organami samorządów zawodów medycznych, organizacjami społecznymi i charytatywnymi; 

15) wykonywanie wszelkich innych zadań wskazanych w uchwałach Senatu oraz Rady Uczelni, 

a także aktach wewnątrzuczelnianych wydawanych przez Rektora.  
 

Rozdział 3 

Struktura organizacyjna Collegium Medicum  

 

§ 204 

1. Jednostki organizacyjne w Collegium Medicum tworzy się zgodnie z zasadami określonymi 

w dziale V statutu oraz postanowieniami niniejszego rozdziału. Zmiany organizacyjne w strukturze 

Collegium Medicum wymagają opinii Prorektora UJ ds. Collegium Medicum.  

2. Jednostki organizacyjne w Collegium Medicum podlegają odpowiednio Prorektorowi UJ 

ds. Collegium Medicum, Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum lub Zastępcy Kwestora 

UJ ds. Collegium Medicum.  

 

§ 205 

1. Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum podlega i odpowiada za swoją działalność przed 

Prorektorem UJ ds. Collegium Medicum. W zakresie swojej działalności Zastępca Kanclerza UJ 

ds. Collegium Medicum współdziała z Kanclerzem UJ.  

2. Do zadań Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum należą sprawy:  

1) organizacji administracji Collegium Medicum w zakresie określonym regulaminem 

organizacyjnym; 

2) gospodarowania majątkiem, w tym zarządzania nieruchomościami i nadzór nad składnikami 

mienia Collegium Medicum; 

3) techniczne i transportu w Collegium Medicum; 

4) inwestycji i remontów w Collegium Medicum; 

5) obiegu informacji i dokumentacji w Collegium Medicum; 

6) zamówień publicznych w Collegium Medicum;  

7) socjalne w Collegium Medicum; 

8) pracownicze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Collegium Medicum; 

9) realizacja zadań w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – 

ochrony ludności w Collegium Medicum oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań 

w zakresie spraw obronnych w uniwersyteckich podmiotach leczniczych;  

10) inne zlecone przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum. 

 

§ 206 

1. W zakresie swojej działalności Zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum współdziała 

z Kwestorem UJ i ponosi odpowiedzialność przed Prorektorem UJ ds. Collegium Medicum. 

2. Zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum prowadzi gospodarkę finansową w Collegium 

Medicum.  

 

Rozdział 4 

Uniwersyteckie podmioty lecznicze  

 

§ 207 
1. Uniwersytecki podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Jagielloński, 

wykonuje działalność leczniczą oraz obowiązany jest do realizacji zadań polegających na 



kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.  

2. Uniwersytecki podmiot leczniczy działa na podstawie odrębnych przepisów oraz niniejszego 

statutu.  

 

§ 208 
1. Rektor tworzy, przekształca lub likwiduje uniwersytecki podmiot leczniczy w drodze zarządzenia.  

2. Utworzenie uniwersyteckiego podmiotu leczniczego następuje po zasięgnięciu opinii Komisji 

ds. Klinicznych oraz Rady Uczelni. 

3. Likwidacja lub przekształcenie uniwersyteckiego podmiotu leczniczego wymaga zasięgnięcia 

opinii rady społecznej podmiotu leczniczego, Komisji ds. Klinicznych oraz Rady Uczelni.  

 

§ 209 

1. Statut uniwersyteckiego podmiotu leczniczego nadaje i zmienia Prorektor UJ ds. Collegium 

Medicum.  

2. Nadzór nad działalnością uniwersyteckiego podmiotu leczniczego sprawuje Prorektor UJ 

ds. Collegium Medicum. 

3. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum dokonuje kontroli i oceny działalności uniwersyteckiego 

podmiotu leczniczego oraz pracy jego kierownika. 

4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obejmuje w szczególności: 

1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie uniwersyteckiego 

podmiotu leczniczego, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;  

2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; 

3) gospodarkę finansową. 

5. Kontrola, o której mowa w ust. 3 i 4, przeprowadzana jest co najmniej raz w roku, a wnioski 

przekazywane są niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

6. W razie stwierdzenia, że działania kierownika uniwersyteckiego podmiotu leczniczego są niezgodne 

z prawem, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje 

kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub niepodjęcia tych 

działań w wyznaczonym terminie, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum może rozwiązać 

z kierownikiem stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną.  

 

§ 210 

1. W uniwersyteckim podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna jako 

organ inicjujący i opiniodawczy Uniwersytetu oraz doradczy kierownika tego podmiotu. Radę 

społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Prorektor UJ ds. Collegium 

Medicum. 

2. Powołanie przez Senat pięciu członków rady społecznej następuje na wniosek Prorektora UJ 

ds. Collegium Medicum, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Klinicznych.  

3. Regulamin uchwalony przez radę społeczną zatwierdza Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.  

4. Opinie przedstawiane przez radę społeczną uniwersyteckiego podmiotu leczniczego winny być 

kierowane do Prorektora UJ ds. Collegium Medicum.  

5. W skład rady społecznej uniwersyteckiego podmiotu leczniczego nie może wchodzić osoba 

pozostająca w stosunku pracy z tym podmiotem.  

 

§ 211 

1. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko kierownika uniwersyteckiego 

podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. Sposób i tryb przeprowadzania konkursu 

określają przepisy odrębne. 

2. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy lub zawiera 

i rozwiązuje umowę cywilnoprawną z kandydatem wybranym na stanowisko kierownika 

uniwersyteckiego podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1.  

3. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum przyznaje nagrody kierownikowi uniwersyteckiego podmiotu 

leczniczego po uzyskaniu opinii właściwej rady społecznej, a także wyraża lub odmawia zgody na 

podejmowanie przez kierownika uniwersyteckiego podmiotu leczniczego innego zatrudnienia.  



4. W przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach Prorektor UJ ds. Collegium Medicum 

rozpatruje odwołania kierownika uniwersyteckiego podmiotu leczniczego od uchwał rady 

społecznej.  

 

§ 212 

Uniwersyteckie podmioty lecznicze udostępniają Collegium Medicum jednostki organizacyjne 

niezbędne do prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 

 

§ 213 

Rozporządzenie aktywami trwałymi uniwersyteckiego podmiotu leczniczego, w tym ich zbycie, 

oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, następuje na zasadach określonych 

w zarządzeniu Prorektora UJ ds. Collegium Medicum.  

 

Rozdział 5 

Zatrudnienie w Collegium Medicum 

 

§ 214 

1. Collegium Medicum jest nieposiadającym osobowości prawnej pracodawcą w rozumieniu art. 3 

Kodeksu pracy.  

2. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum wprowadza regulamin pracy, regulamin wynagradzania 

i regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z zachowaniem uprawnień organizacji 

związkowych działających w Collegium Medicum oraz z uwzględnieniem wykonywania zadań 

dydaktycznych i badawczych przez nauczycieli akademickich w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych.  

3. Zatrudnienie w Collegium Medicum pracownika Uniwersytetu oraz w Uniwersytecie pracownika 

Collegium Medicum nie wymaga zgody Rektora, o której mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, przy czym dodatkowe zatrudnienie nie może przekroczyć połowy 

wymiaru czasu pracy.  

4. Kierowników jednostek administracyjnych w Collegium Medicum zatrudnia Prorektor UJ 

ds. Collegium Medicum na wniosek Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum.  

 

Rozdział 6 

Mienie i gospodarka finansowa Collegium Medicum  

 

§ 215 

1. Mieniem Collegium Medicum zarządza Prorektor UJ ds. Collegium Medicum przy pomocy 

Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum i kierowników jednostek organizacyjnych. Zasady 

ustalone w §  191 i §  192 statutu stosuje się odpowiednio, uwzględniając wyodrębnienie finansowe 

Collegium Medicum.  

2. Czynności, o których mowa w § 193 ust. 1–6 statutu, wymagają dodatkowo opinii Komisji 

ds. Collegium Medicum.  

 

§ 216 

1. Collegium Medicum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach wyodrębnionej części 

planu rzeczowo-finansowego. 

2. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum przedstawia Rektorowi plan rzeczowo-finansowy w części 

dotyczącej Collegium Medicum zaopiniowany przez Komisję ds. Collegium Medicum. 

3. Nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej Collegium Medicum 

sprawuje Prorektor UJ ds. Collegium Medicum przy pomocy Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium 

Medicum. 

4. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum może wnioskować o zmianę planu rzeczowo-finansowego 

w części dotyczącej Collegium Medicum, jeżeli zmiana ta nie będzie miała ujemnego wpływu na 

zaplanowany wynik finansowy Collegium Medicum. 

5. Prorektor UJ ds. CM przedstawia Rektorowi zaopiniowane przez Komisję ds. Collegium Medicum 

sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej Collegium Medicum.  



6. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum wraz z Zastępcą Kwestora UJ ds. Collegium Medicum 

ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość sporządzonego sprawozdania z wykonania planu 

rzeczowo-finansowego w części dotyczącej Collegium Medicum.  

 

§ 217 

1. Collegium Medicum sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującą ustawą 

o rachunkowości. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum przedstawia Rektorowi sprawozdanie 

finansowe Collegium Medicum. Sprawozdanie to stanowi część łącznego sprawozdania 

finansowego Uniwersytetu. 

2. Prorektor UJ ds. Collegium Medicum wraz z Zastępcą Kwestora UJ ds. Collegium Medicum 

ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego w części 

dotyczącej Collegium Medicum.  

 

§ 218 

1. Collegium Medicum odpowiada za prawidłowe naliczanie i terminowe odprowadzanie do 

Uniwersytetu Jagiellońskiego wszelkich należności publicznoprawnych w części dotyczącej 

Collegium Medicum w sytuacji, gdy podatnikiem lub płatnikiem dla tych należności jest 

Uniwersytet Jagielloński. 
2. Collegium Medicum odpowiada za prawidłowe naliczanie i terminowe bezpośrednie 

odprowadzanie wszelkich należności publicznoprawnych w zakresie dotyczącym Collegium 

Medicum w sytuacji, gdy podatnikiem lub płatnikiem dla tych należności jest Uniwersytet 

Jagielloński – Collegium Medicum, w tym w związku z § 214 ust. 1 statutu. 
 

§ 219 

Przyznawane i otrzymywane przez Uniwersytet środki na realizację zadań Collegium Medicum są 

wyodrębniane z uwzględnieniem algorytmów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa i przekazywane do Collegium Medicum. 


