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STATUT 
 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
 

(Tekst jednolity) 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zwane dalej „UCK” jest publicznym zakładem opieki 
zdrowotnej. 

2. Podmiotem tworzącym UCK jest Gdański Uniwersytet Medyczny, zwany dalej „Uczelnią”. 
3. UCK prowadzone jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – 

zgodnie z zapisami art. 4 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654). 

4. UCK ma prawo posługiwania się pieczęcią o treści „Uniwersyteckie Centrum Kliniczne” 
uzupełnioną w zależności od potrzeb - adresem, numerem NIP, numerem REGON, 
numerami telefonicznymi i faksowymi lub innymi danymi na podstawie odrębnych 
przepisów. 

5. UCK posiada znak firmowy „logo” określony w załączniku nr 1. 
 

§ 2 
 
UCK działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654); 
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.); 
3. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 

późn. zm.), 
4. Przepisów wydanych na podstawie ustaw wymienionych w ust. 1 – 3, 
5. Innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie w związku z organizacją 

i działalnością UCK, 
6. Niniejszego Statutu nadanego przez Senat Uczelni, 
7. Regulaminu Organizacyjnego.  

 
II. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA 
 

§ 3 
 

1. Siedzibą UCK jest Gdańsk. 
2. Obszarem działania UCK jest Rzeczpospolita Polska. 
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 III. CELE ORAZ ZADANIA UCK 
 

§ 4 
 

1. Podstawowym celem UCK jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. UCK udziela świadczeń 
zdrowotnych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni, ze 
szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych i promocją zdrowia, 
w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 

2. UCK zobowiązane jest do racjonalnego zarządzania wszystkimi zasobami jakimi 
dysponuje, w celu stworzenia warunków do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 

3. UCK uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych 
i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne. 

4. Warunki i zasady uczestnictwa UCK w szkoleniu osób wskazanych w ust. 3, wykonywania 
zadań dydaktycznych i naukowych określa umowa zawarta pomiędzy UCK, a Uczelnią. 

5. UCK może uczestniczyć, na podstawie odrębnie zawartych umów, w realizacji programów 
zdrowotnych oraz naukowych zlecanych /organizowanych przez instytucje naukowe, 
zakłady pracy, organizacje państwowe i społeczne, jednostki samorządu terytorialnego 
i inne podmioty krajowe i zagraniczne. 

 
§ 5 

 
1. Do zadań UCK należy w szczególności: 

a. udział w realizacji zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych Uczelni w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych z Uczelnią, umów, 

b. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych 
lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń 
wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki 
organizacyjne wchodzące w skład UCK, 

c. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz 
doskonaleniu kadr wykonujących zawody medyczne, 

d. prowadzenie bieżącej działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej oraz, na podstawie zawartych umów, działalności o takim samym 
charakterze zlecanej przez inne podmioty. 

2. UCK może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony 
zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami 
międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności UCK, 
po zasięgnięciu opinii Rektora Uczelni. 

3. UCK może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 2, po zasięgnięciu 
opinii Rektora Uczelni. 

 
§ 6 

 
1. UCK może prowadzić działalność gospodarczą, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, 

a w szczególności: 
a. realizować usługi, 
b. prowadzić szkołę rodzenia, 
c. dzierżawić pomieszczenia i urządzenia. 
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2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 nie może pozostawać w 
sprzeczności z obowiązującym prawem, ograniczać realizacji zadań dydaktycznych i 
naukowo – badawczych Uczelni, a także ograniczać dostępu do świadczeń zdrowotnych 
udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów. 

 
 
IV. RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
 

§ 7 
 
UCK udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: 
1. diagnostyki, leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego oraz rehabilitacji, określonych 

w załączniku nr 2 do niniejszego Statutu, 
2. UCK udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych określonych 

umowami zawartymi z dysponentami tych środków, 
3. UCK może udzielać, na podstawie zawartych umów, świadczeń zdrowotnych finansowanych z 

innych źródeł, pod warunkami określonymi w § 6 ust 2, 
4. UCK zobowiązane jest również do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom innym niż 

objęte umowami, o których mowa w ust. 2 i 3, w przypadku bezpośredniego zagrożenia ich 
życia lub zdrowia. 

 
§ 8 

 
1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w UCK określa regulamin 

organizacyjny. 
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 opracowywany przez Dyrektora Naczelnego UCK, 

opiniuje Rada Społeczna UCK. 
 
 
 
V. ORGANY UCK: 
 

§ 9 
 
Organami UCK są: 

1. Dyrektor Naczelny, 
2. Rada Społeczna. 

 
§ 10 

 
1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Naczelnego ogłasza Rektor. 
2. Z Dyrektorem Naczelnym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie powołania 

lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną Rektor. 
3. W przypadku, gdy Dyrektor Naczelny UCK nie jest lekarzem Rektor Uczelni ogłasza 

konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Naczelnego. 
4. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko określone w ust. 3 nawiązuje 

stosunek pracy na podstawie umowy o pracę Dyrektor Naczelny. 
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§ 11 
 
Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Naczelnego 
 
1. Zarządza UCK i reprezentuje go na zewnątrz, 
2. Dyrektor Naczelny UCK podejmuje decyzje dotyczące zarządzania UCK, nie zastrzeżone 

przepisami prawa dla innych organów, 
3. Dyrektor Naczelny jest przełożonym wszystkich pracowników UCK. Część swoich uprawnień 

może delegować na zastępców Dyrektora Naczelnego/kierowników podległych komórek 
organizacyjnych, 

4. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Naczelnego UCK należy w szczególności: 
a) organizowanie pracy UCK, koordynowanie i nadzorowanie działalności podległych komórek 

organizacyjnych, w sposób zapewniający osiągnięcie wytyczonych celów oraz realizację 
zadań statutowych UCK i celów strategicznych UCK,  

b) opracowywanie, wdrażanie i realizacja krótkoterminowych, średnioterminowych i 
długofalowych planów i strategii UCK, 

c) nadzór nad wdrożeniem i realizacją strategii UCK przez podległe komórki organizacyjne, 
d) zatwierdzanie planów i strategii opracowywanych przez komórki organizacyjne UCK, 
e) zarządzanie nieruchomościami – szczegółowo określonymi w regulaminie organizacyjnym 

UCK oraz pozostałymi zasobami pozostającymi na stanie komórek organizacyjnych UCK, 
f) nadzór nad gospodarką zasobami własnymi i pozostającymi w dyspozycji UCK, w tym 

polityką kadrowo – płacową i finansami, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalności 
gospodarowania zasobami przeznaczonymi do wspólnego wykorzystywania przez podległe 
komórki organizacyjne, 

g) bilansowanie finansów (przychody – koszty) UCK,  
h) współpraca z organizacjami związkowymi i korporacjami zawodowymi w zakresie 

dotyczącym UCK, 
i) prawo przedstawiania Senatowi Uczelni opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych 

do kompetencji podmiotu tworzącego, 
j) skreślono, 
k) skreślono, 
l) prawo do powoływania zespołów doradczych i opiniujących w sprawach istotnych dla 

realizacji statutowej działalności UCK. 
5. skreślono. 

 
§ 12 

 
1. Dla wykonywania zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych, powiązanych 

z działalnością diagnostyczno – leczniczą i profilaktyczną, UCK zatrudnia nauczycieli 
akademickich Uczelni. 

2. Zatrudnienie przez UCK nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1, dla udzielania 
świadczeń zdrowotnych następuje w trybie określonym w aktualnych aktach prawnych 
dotyczących szkolnictwa wyższego. 

3. Jednostką organizacyjną wykonującą działalność dydaktyczną i badawczą, będącą oddziałem 
, kieruje ordynator albo inny lekarz kierujący. 

4. Osobą odpowiedzialną za działalność dydaktyczną i badawczą w jednostce, o której mowa w 
ust. 3 jest kierownik kliniki. 

5. Funkcje, o których mowa w ust. 3 i 4, można pełnić jednocześnie. 
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6. Dyrektor Naczelny bierze udział w postępowaniu mającym na celu powołanie kierownika 
kliniki. 

7. Na stanowisko ordynatora kliniki ogłasza i przeprowadza konkurs, na zasadach określonych w 
regulaminie konkursu na stanowisko ordynatora, Dyrektor Naczelny. 

8. W przypadku gdy oddziałem kieruje lekarz niebędący ordynatorem, na stanowisko lekarza 
kierującego oddziałem konkursu nie przeprowadza się.  

9. Z kandydatem wybranym na stanowisko określone w ust. 7 Dyrektor Naczelny UCK nawiązuje 
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. 

10. Wymiar zatrudnienia i liczba nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 2 podlega 
uzgodnieniu pomiędzy Rektorem GUMed i Dyrektorem Naczelnym. 

11. Dyrektor Naczelny UCK jest uprawniony do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem 
akademickim, o którym mowa w ust. 2. Rozwiązanie stosunku pracy następuje w uzgodnieniu 
z Rektorem Uczelni. 

12. W sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze ciężkiego naruszenia obowiązków 
pracowniczych przez nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 2, Dyrektorowi 
Naczelnemu UCK przysługuje prawo rozwiązania stosunku pracy z w/w pracownikami w 
trybie przewidzianym w art. 52 Kodeksu Pracy. Zastosowanie w/w trybu wymaga 
każdorazowo przekazania Rektorowi Uczelni, pisemnego, szczegółowego uzasadnienia 
podjętej decyzji. 

 
§ 13 

 
Rada Społeczna UCK jest organem inicjującym i opiniodawczym Senatu i Rektora Uczelni oraz 
organem doradczym Dyrektora Naczelnego UCK. 
 

§ 14 
 
Rektor Uczelni powołuje i odwołuje Radę Społeczną UCK oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie. 
 

§ 15 
 
1. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

a. jako przewodniczący – przedstawiciel Rektora Uczelni, 
b. jako członkowie: 

1) przedstawiciel ministra właściwego ds. zdrowia, 
2) przedstawiciel wojewody, 
3) przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa, 
4) przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej, 
5) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, 
6) osoby powołane przez Senat Uczelni – w liczbie nieprzekraczającej 5 osób. 

 
2. Członkiem Rady Społecznej UCK, o którym mowa w ust. 1, nie może być osoba zatrudniona 

w UCK 
 

§ 16 
 
1. Do zadań Rady Społecznej UCK należy: 

a. przedstawianie Senatowi i Rektorowi Uczelni wniosków i opinii w sprawach: 
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1) skreślono 
2) zbycia aktywów trwałych o wartości netto powyżej 100.000 zł 
3) zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego o wartości przekraczającej 200.000 

zł.,  
4) przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o wartości 

przekraczającej 200.000 zł;  
5) związanych z przekształceniem lub likwidacją UCK, rozszerzeniem lub ograniczeniem 

działalności, 
6) przyznawanie Dyrektorowi Naczelnemu UCK nagród, 
7) rozwiązania z Dyrektorem Naczelnym UCK stosunku pracy lub umowy cywilno – 

prawnej o zarządzanie UCK, 
8) regulaminu organizacyjnego. 

b. przedstawianie Dyrektorowi Naczelnemu UCK wniosków i opinii w sprawach: 
1) planu finansowego i inwestycyjnego, 
2) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, 
3) kredytów bankowych lub dotacji, 
4) podziału zysku, 

c. uchwalanie regulaminu działalności Rady Społecznej UCK i przedkładanie regulaminu do 
zatwierdzenia przez Rektora Uczelni, 

d. zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego UCK ustalonego przez Dyrektora Naczelnego, 
e. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające 

ze świadczeń UCK, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 
f. przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w 

którego imieniu Rada Społeczna UCK wykonuje zadania, 
g. wykonywanie innych zadań określonych przez Senat Uczelni, 
h. opiniowanie wniosku Dyrektora Naczelnego UCK, o czasowe zaprzestanie działalności 

całkowicie lub w zakresie niektórych komórek organizacyjnych Szpitala, 
i. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej. 
 

§ 17 
 

1. Kadencja Rady Społecznej jest zbieżna z kadencją wybieralnych władz Uczelni. Termin 
rozpoczęcia kadencji uzależniony jest od powołania Rady Społecznej przez kolejno 
wybrane władze Uczelni, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od ich ukonstytuowania. 

2. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek 
organów określonych w § 15 pkt 1 oraz w przypadku: 
a. rezygnacji, 
b. długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi 

okolicznościami jeżeli okres tej nieobecności przekracza sześć miesięcy, 
3. Sposób i częstotliwość zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowanie uchwał 

określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Rektora GUMed. 
 
 

§ 18 
Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Naczelnemu UCK przysługuje odwołanie do Rektora 
Uczelni. 
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VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
 

§ 19 
 
1. W skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego wchodzą: 

a. kliniki, zakłady diagnostyczne i oddziały będące podstawowymi komórkami 
organizacyjnymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych, 

b. poradnie przykliniczne, 
c. inne komórki działalności podstawowej realizujące procedury medyczne (laboratoria, 

zakłady, pracownie, itp.), 
d. komórki organizacyjne działalności ekonomiczno – administracyjnej, organizacyjno – 

prawnej, technicznej, gospodarczej, obsługowej i inne utworzone przez Dyrektora 
Naczelnego UCK, 

2. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, zakres kompetencji, 
uprawnień i odpowiedzialności, pełnomocnictw pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Naczelnego UCK. 

3. Schemat organizacyjny UCK stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Statutu UCK. 
 
VII. GOSPODARKA FINANSOWA UCK  

 
§ 20 

 
UCK będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowadzi gospodarkę 
finansową w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i 
uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. 

 
§ 21 

 
1. UCK samodzielnie gospodaruje przekazanym mu w nieodpłatne użytkowanie majątkiem 

Skarbu Państwa, komunalnym lub Uczelni oraz majątkiem własnym (otrzymanym 
zakupionym). 

2. Za gospodarowanie majątkiem, o którym mowa w ust. 1 odpowiada i ponosi, 
odpowiedzialność dyscyplinarną, Dyrektor Naczelny UCK. 

3. UCK użytkuje i zarządza nieruchomościami przekazanymi przez Uczelnię na podstawie 
umowy. 

4. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych 
UCK może być dokonane przez UCK na zasadach określonych przez Senat Uczelni. 

5. skreślono, 
6. Wniesienie majątku UCK lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, 

jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest 
zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, 
dokonanie tych czynności wymaga zgody Senatu Uczelni. 

7. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela UCK może nastąpić po wyrażeniu zgody 
przez Senat Uczelni. 

§ 22 
 
1. Podstawą gospodarki UCK jest plan finansowy i inwestycyjny, ustalany przez Dyrektora 

Naczelnego UCK i zaopiniowany przez Radę Społeczną. 
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2. Rektor Uczelni dokonuje wyboru biegłego rewidenta celem zbadania rocznego sprawozdania 
finansowego oraz zatwierdza to sprawozdanie. 

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, a sprawozdania finansowe sporządzane są po 
zakończeniu roku obrachunkowego. 

 
§ 23 

 
1. Działalność UCK finansowana jest ze środków pozyskiwanych na podstawie umów zawartych 

z dysponentami publicznych środków finansowych oraz z innych przychodów. 
2. UCK może uzyskiwać środki finansowe: 

a. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umów, chyba, że przepisy 
stanowią inaczej, 

b. na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowanego Ratownictwa 
Medycznego, 

c. z działalności gospodarczej, o której mowa w § 6 niniejszego Statutu, 
d. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 5. 
 

§ 24 
 
1. UCK może otrzymywać środki publiczne na: 

a. realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup 
aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonywanie innych inwestycji koniecznych do 
realizacji tych zadań, 

b. remonty, 
c. inne niż określone w lit. a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, 
d. realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż 
wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

e. cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych, 
f. realizację programów wieloletnich, 
g. pokrycie kosztów kształcenia, podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne, 
2. skreślono, 
3. skreślono. 

§ 25 
 
1. Wartość majątku UCK określają: 

a. fundusz założycielski, 
b. fundusz zakładu. 

2. Fundusz założycielski UCK stanowi wartość wydzielonej UCK części mienia państwowego lub 
komunalnego, lub mienia Uczelni. 

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku UCK po odliczeniu funduszu założycielskiego. 
4. UCK decyduje o podziale zysku, w uzgodnieniu z Rektorem Uczelni. 
5. UCK pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 7/2015 Senatu GUMed z dnia 23.02.2015 r. 

 

 9 

6. Uczelnia może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
UCK, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy UCK, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów 
amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości.  

7. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 6 dotyczą roku obrotowego 
objętego sprawozdaniem finansowym. 

8. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 6 Senat Uczelni w 
terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 6 podejmuje uchwałę o zmianie formy 
organizacyjno-prawnej albo o likwidacji UCK. 

 

§ 26 
 
UCK, zobowiązane jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej związanej 
z działalnością UCK oraz ubezpieczenia majątku UCK, własnego i użyczonego na podstawie 
umów. 
 
VIII. NADZÓR I KONTROLA DZIAŁALNOŚCI UCK 
 

§ 27 
 
1. Podmiotem sprawującym nadzór nad UCK jest Uczelnia. 
2. Uczelnia dokonuje kontroli i oceny działalności UCK oraz pracy Dyrektora Naczelnego UCK. 
3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 

a. realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość 
udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

b. prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, 
c. gospodarkę finansową. 

4. W razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań Dyrektora Naczelnego, Rektor 
wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub cofnięcia. 
W przypadku nie dokonania zmiany lub cofnięcia tych działań przez Dyrektora Naczelnego w 
wyznaczonym terminie Rektor może podjąć działania wynikające z ustawy o działalności 
leczniczej.  

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 28 
 
W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się ustawę o działalności leczniczej i przepisy 
wydane na jej podstawie, a także przepisy innych obowiązujących aktów prawnych. 

 
§ 29 

Skreślono. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu GUMed 

prof. dr hab. Janusz Moryś 

Rektor 


