
Toruń-Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2019 roku

Przedstawiciele do Senatu UMK z głosem doradczym 
z organizacji związkowych działających 
w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
i Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy

JM Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
w miejscu

Szanowny Panie Rektorze,

niniejszym przedstawiamy uzgodnione przez wszystkich przedstawicieli do Senatu UMK 
z głosem doradczym z organizacji związkowych działających w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 
stanowisko w sprawie projektu nowego statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w którym 
domagamy się jak poniżej:

1. Uwzględnienia w Statucie udziału uprawnionych przedstawicieli związków zawodowych 
we wszystkich wybieralnych i powoływanych ciałach kolegialnych;

2. Przedstawienia przejrzystej docelowej struktury Uczelni z podziałem na Katedry, 
Instytuty, Wydziały i Kolegia z określeniem zakresu ich kompetencji organizacjinych, 
naukowych i dydaktycznych. Konieczne jest też uwzględnienie jednostek obsługujących 
naukę języków obcych, zajęcia sportowe studentów oraz ochronę zdrowia studentów i 
pracowników UMK;
3. Odejścia, przynajmniej w okresie przejściowe dwóch lat od obligatoryjnej liczebności 
pracowników wymaganych dla utworzenia Wydziału, Instytutu i Katedry;
4. Zmiany organizacyjne musza być poprzedzone gwarancją zatrudnienia dla pracowników 
objętych tymi zmianami ustalonymi w uzgodnieniu pomiędzy rektorem i związkami 
zawodowjmń;
5. Uwzględnienia w Statucie zobowiązań prawnych wynikających z ustawy o włączeniu 
Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2004 roku.

Wprowadzając zmiany dostosowujące funkcjonowanie Uniwersjrtetu do wymogów 
nowej ustawy powinniśmy kierować się zasadą poszanowania tradycji i wcześniej 
dokonanych uzgodnień. Zapis odwołujący się do tradycji i historii znajduje się już 
w preambule oraz w § 8 projektu statutu gdzie napisano W poszanowaniu własnej tradycji 
Uniwersytet zachowuje i rozwija zwyczaje akademickie. Collegium Medicum im. Ludwika 
Rydygiera w Bydgoszczy utworzono na mocy ustawy z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu 
Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (Dz.U. nr 241, poz. 2414) i ta ustawa nadal obowiązuje. Wówczas to Akademia 
Medyczna, kształcąca w zawodach medycznych, włączona została do Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.
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W § 1 i § 2 obecnego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Biuletyn Prawny UMK 
Rok 2017; poz. 252) zapisano:

§ 1
(...)
3. Częścią Uniwersytetu je s t Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

zwane dalej Collegium Medicum.
4. Uniwersytet prowadzi działalność w  Toruniu oraz w  Bydgoszczy. Wydziały i inne 

jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w  jednym z  tych miast mogą 
prowadzić działalność także w drugim z nich. (...)

§ 2
(...)
4. Patronem Collegium Medicum w Bydgoszczy je s t Ludwik Rydygier.
5. Collegium Medicum posiada godło i sztan dar/...)

Natomiast w § 17 ust.2 obecnego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapisano:
2. Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny i Wydział Nauk o Zdrowiu oraz utworzone w  

celu ich bezpośredniej obsługi inne jednostki dydaktyczne, biblioteka i jednostki 
administracyjne tworzą Collegium Medicum. Collegium Medicum organizuje i prowadzi 
działalność dydaktyczną i badawczą w powiązaniu z  udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych i promocją zdrowia, w  tym wdrażaniem nowych technologii medycznych 
oraz metod leczenia oraz leczniczo-usługową w  zakresie medycyny, farmacji i ochrony 
zdrowia

W związku z tym oczekujemy w nawiązaniu do zasad poszanowania tradycji i wcześniej 
dokonanych uzgodnień, że powyższe zapisy znajdą się w statucie Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika.

W art. 6 ust. 1. tej ustawy o włączeniu Akademii (...)z dnia 8 października 2004 roku 
zapisano m in., iż „rektor Akademii staje się prorektorem Uniwersytetu". Funkcja 
prorektora ds. Collegium Medicum została zapisana w obowiązującym dotychczas statucie i do 
tej pory prorektor ten był jednym z prorektorów, przy pomocy którego rektor kierował 
działalnością Collegium Medicum. Aktualnie prorektor ds. Collegium Medicum, zgodnie 
z zakresem działania, koordynuje działalność naukową, dydaktyczną i inwestycyjną Collegium 
Medicum oraz sprawuje nadzór nad działalnością poszczególnych jego jednostek. 
We współpracy z pozostałymi prorektorami inicjuje kierunki rozwoju badań naukowych, 
działalności dydaktycznej oraz polityki kadrowej w Collegium Medicum. Nadzoruje i koordynuje 
działalność uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej -  szpitali i poradni a także realizację 
umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością 
administracji Collegium Medicum. Koordynuje współpracę jednostek Collegium Medicum 
z innymi jednostkami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ponadto prorektor ds. Collegium 
Medicum jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych -  gremium 
służącego wymianie informacji o kształceniu na kierunkach medycznych, dbającego 
o utrzymanie porównywalnych (niezależnie od struktury i siedziby uczelni) warunków 
kształcenia, kreującego i wytyczającego kierunek pożądanych usprawnień, udoskonaleń i zmian 
w zakresie kształcenia na kierunkach medycznych. Podpis Prorektor ds. Collegium Medicum 
znajduje się na wydawanych, absolwentom kierunków prowadzonych w Collegium Medicum, 
dyplomach ukończenia studiów.
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Organizacja i funkcjonowanie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 
a przede wszystkim pozostawienie funkcji prorektora ds. Collegium Medicum wynika ze 
względu na całkowicie odmienną, od innych kolegiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
specyfikę kształcenia przeddyplomowego i specjalizacyjnego w zawodach medycznych 

oraz prowadzenia badań naukowych. Zmianie ulega również sposób powołania 
prorektorów, gdzie w § 61 projektu zapisano w ust. 3: Prorektora powołuje rektor, na 
czteroletnią kadencję, z grupy profesorów i profesorów Uniwersytetu. Propozycja zmiany 
w § 61 ust. 3 brzmi następująco: Prorektora ds. Collegium Medicum powołuje Rektor 
z grupy profesorów lub profesorów Uniwersytetu zatrudnionych w Collegium Medicum 
spośród 3 kandydatów przedstawionych przez kolegium Elektorów Collegium Medicum.

W obecnie obowiązującym Statucie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w § 54 ust. 2 
zapisano „Jednym z  prorektorów je s t prorektor ds. Collegium Medicum wybrany spośród 
pracowników zatrudnionych na wydziałach Collegium Medicum (...)" Odmienność 
funkcjonowania w UMK jednostki organizacyjnej jaką jest Collegium Medicum polega na tym, iż 
zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

-  W art. 10 u st 4. Zadaniem uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie nauk 
medycznych lub nauk o zdrowiu (...) może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki 
medycznej (...) w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej (...).

-  Z kolei w art. 454. 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w  uczelni prowadzącej 
działalność w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu uczestniczy 
w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez wykonywanie zadań dydaktycznych 
i badawczych w powiązaniu z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych w jednostce 
organizacyjnej udostępnionej uczelni przez podmiot prowadzący działalność leczniczą na 
zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej.
W Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w zawodach medycznych kształci się 

ponad 6000 studentów (w tym około 250 obcokrajowców na kierunku lekarskim). Specyfika 
Collegium Medicum polega na tym, iż bazę dla nauczania studentów, ale także prowadzenia 
badań naukowych przez kadrę uniwersytecką stanowią dwa szpitale uniwersyteckie 

umiejscowione w Bydgoszczy będące integralną częścią uczelni.

Chcąc wypowiedzieć się na temat projektu nowego Statutu Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, bezwzględnie powinniśmy być zapoznani treścią rozporządzenia ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym 
ds. zdrowia do art. 68 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
w sprawie programu i finansowania studiów przygotowujących do wykonywania zawodów 
medycznych, a przede wszystkim przepisami przejściowymi oraz końcowymi tego 
BARDZO WAŻNEGO AKTU PRAWNEGO. Powinniśmy również poznać projekt Regulaminu 
organizacyjnego i Regulaminu pracy, ponieważ projekt Statutu bez tych również ważnych aktów 
prawnych jest „goły". Konsultacje nad tvm projektem powinny się odbywać wśród 
wszystkich pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera w. Bydgoszczy,

Yeritas in omnibus ąuaerenda e s t Nihil de nobis sine nobis.
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W załączeniu przesyłamy nasze i pracowników administracji Collegium Medicum uwagi 

oraz propozycje nowego brzmienia przepisów do projektu nowego Statutu UMK, z prośbą o ich 

uwzględnienie przy tworzeniu tak bardzo ważnego aktu prawnego dla całej społeczności 

Uniwersytetu.

Z wyrazami szacunku

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Związek Zawodowy Pracowników 
Collegium Medicum m. Ludwika Rydygiera

Związek Nauczycielstwa Polskiego 
przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Międzyzakładowy Oddział Terenowy Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Lekarzy 

przy CM UMK i Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy

■'• Z - * - '''

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" 
przy Collegium Medicum

HflMoiłtol&lcĄ

Załącznik nr 1 -  Uwagi do projektu nowego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a -  wszystkie organizacje związkowe działające w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i 

Collegium Medicum.
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