
 

Poz. 191 

ZARZĄDZENIE NR 84 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie utworzenia Wydziału Medycznego 

Na podstawie § 14 ust. 1 oraz § 12 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego 

(Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 153 Senatu 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii  

o utworzeniu Wydziału Medycznego (Monitor UW z 2022 r. poz. 155) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1 

Tworzy się Wydział Medyczny. 

§ 2 

Organizację wewnętrzną Wydziału Medycznego określa Regulamin Wydziału 
Medycznego. 

§ 3 

Nadaje się Regulamin Wydziału Medycznego, który stanowi załącznik do 
zarządzenia. 

§ 4 

Przedstawiciele Wydziału Medycznego w Senacie Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz organach wyborczych Uniwersytetu Warszawskiego 
rozpoczynają swoje kadencje w roku wyborczym 2024.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

Rektor UW: A. Z. Nowak 
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Załącznik 

do zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. 
w sprawie utworzenia Wydziału Medycznego 

 

REGULAMIN 
WYDZIAŁU MEDYCZNEGO 

 
Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin Wydziału Medycznego, zwany dalej „Regulaminem”, określa  
w szczególności: 
1) strukturę organizacyjną Wydziału; 
2) rodzaje i zakres działania wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału; 
3) rodzaje, zakres działania oraz warunki tworzenia komórek i struktur w rozumieniu 

§ 13 ust. 4 Statutu; 
4) zadania i kompetencje jednostek organizacyjnych Wydziału  

i ich kierowników; 
5) zasady tworzenia zespołów badawczych; 
6) zasady podległości pracowników Wydziału; 
7) strukturę administracji Wydziału.  

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Uniwersytet –  Uniwersytet Warszawski; 
2) Statut – Statut Uniwersytetu;  
3) Wydział – Wydział Medyczny; 
4) pracownicy – pracownicy wykonujący swoje obowiązki na Wydziale; 
5) doktoranci – doktoranci realizujący badania na Wydziale; 
6) studenci – studenci uczestniczący w kształceniu organizowanym i realizowanym 

przez Wydział; 
7) wewnętrzne jednostki organizacyjne – wewnętrzne jednostki organizacyjne,  

o których mowa w § 13 ust. 1 Statutu.  

§ 3 

Wydział jest jednostką organizacyjną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu.  
 

Rozdział 2 
Wewnętrzne jednostki organizacyjne Wydziału 

 
§ 4 

Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału są: 
1) centra badawcze; 
2) katedry; 
3) kliniki; 
4) laboratoria; 
5) pracownie; 
6) zakłady. 
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§ 5 

1. Utworzenie, przekształcenie i likwidacja wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych Wydziału następuje w drodze zarządzenia Dziekana,  
po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału. 

2. Dziekan określa zadania i skład osobowy wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych, a także wskazuje ich kierowników.  

3. Dziekan sporządza oraz aktualizuje wykaz wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych oraz innych komórek lub struktur utworzonych na Wydziale na 
podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Dziekan przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 3, Rektorowi oraz publikuje 
go w drodze obwieszczenia w Dzienniku Wydziału 
 

Rozdział 3  
Komórki i struktury niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi 

Wydziału  

§ 6 

1. Na Wydziale mogą być tworzone zespoły badawcze w rozumieniu § 13 ust. 
4 Statutu. 

2. W skład zespołu badawczego może wchodzić pracownik lub grupa 
pracowników Wydziału, w szczególności zaangażowanych w realizację projektu 
badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych. 

3. W skład zespołu badawczego mogą wchodzić doktoranci i studenci. 

4. Zespoły badawcze mogą się dobrowolnie łączyć w celu realizacji wspólnych 
zadań. 

5. Zespoły badawcze tworzy w ramach struktury pracowni Dziekan w drodze 
zarządzenia. W zarządzeniu określa się cel powstania zespołu oraz obowiązki 
kierownika zespołu badawczego. 

Rozdział 4  
Dziekan i prodziekani 

 
§ 7 

1. Wydziałem kieruje Dziekan powoływany przez Rektora na wniosek 
Kolegium Elektorów Wydziału. 

2. W roku wyborów Rektora wybiera się Radę Wydziału na kolejną kadencję. 
Członkowie tej Rady stanowią zarazem Kolegium Elektorów Wydziału. 

3. Zasady i tryb działania Kolegium Elektorów Wydziału ustala Wydziałowa 
Komisja Wyborcza. 

§ 8 

Dziekan wykonuje zadania określone w § 60 ust. 1 Statutu i w niniejszym 
Regulaminie. 
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§ 9 

1. Na czas kadencji Dziekana powołuje się nie więcej niż czterech 
prodziekanów.  

2. Prodziekanów, za wyjątkiem prodziekana ds. studenckich, powołuje 
Dziekan.  

§ 10 

Zakres zadań prodziekanów, z zastrzeżeniem kompetencji prodziekana ds. 
studenckich wynikających z odrębnych przepisów, określa Dziekan. 

§ 11 

1. Dziekan może powoływać komisje doraźne i zespoły doradcze oraz 
pełnomocników do wykonania określonych zadań.  

2. Informację o powołaniu komisji, zespołów oraz pełnomocników, o których 
mowa w ust. 1, Dziekan przekazuje Rektorowi oraz publikuje w drodze obwieszczenia 
w Dzienniku Wydziału. 

§ 12 

Dziekan powołuje Wydziałową Komisję Konkursową jako komisję stałą na czas 
swojej kadencji, z zachowaniem postanowień Statutu i obowiązujących zarządzeń 
Rektora. 

Rozdział 5 
Rada Wydziału 

 
§ 13 

1. Na Wydziale działa Rada Wydziału. 

2. W skład Rady Wydziału wchodzą: 
1) Dziekan jako przewodniczący; 
2) prodziekani, w tym prodziekan ds. studenckich;  
3) wszyscy profesorowie, profesorowie uczelni i osoby mające stopień doktora 

habilitowanego, z zastrzeżeniem par. 36 ust. 7 Statutu UW; 
5) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowiący co najmniej 

10% członków Rady; 
6) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

stanowiący co najwyżej 5% członków Rady; 
7) przedstawiciele studentów w liczbie stanowiącej co najmniej 10% członków Rady; 
8) przedstawiciele doktorantów w liczbie dwóch. 

3. W posiedzeniu Rady Wydziału mogą brać udział z głosem doradczym 
przedstawiciele związków zawodowych zgodnie z postanowieniami Statutu oraz osoby 
zaproszone przez Dziekana.  

 
§ 14 

1. Wybór przedstawicieli, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 5-8, zarządza 
i przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza, z wyjątkiem przedstawicieli 
doktorantów i studentów, których wybór przeprowadzają właściwe dla nich komisje 
wyborcze.  
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2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi wybierani są do Rady Wydziału na 
czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się 1 września w roku wyborów Rektora. 

3. Wydziałowa Komisja Wyborcza ustala i podaje do wiadomości termin 
wyborów oraz liczbę mandatów przypadających dla poszczególnych grup wspólnoty 
Uniwersytetu wymienionych w ust. 1. 

4. Przedstawicieli do Rady Wydziału wybiera ze swojego grona każda z grup 
wspólnoty Uniwersytetu wymienionych w ust. 1 na zebraniach wyborczych lub za 
pomocą sieci elektronicznej.  

5. Sposób przeprowadzenia wyborów ustala każdorazowo Wydziałowa 
Komisja Wyborcza. 

§ 15 

Rada Wydziału wykonuje zadania określone w § 62 Statutu.  
 

§ 16 

Do posiedzeń Rady Wydziału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
posiedzeń Senatu. 

Rozdział 6 
Kierownicy w wewnętrznych jednostkach organizacyjnych Wydziału 

§ 17 

1. Kadencja kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz 
kierowników innych struktur i komórek Wydziału rozpoczyna się  
w dniu 1 stycznia roku następującego po roku wyborów Rektora. 

2. W przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania kierownika wewnętrznej 
jednostki organizacyjnej Wydziału lub kierownika innych struktur i komórek Wydziału, 
nowy kierownik jest powoływany na okres do końca kadencji. 

3. Bezpośrednim przełożonym kierowników centrów badawczych, katedr, klinik, 
laboratoriów, pracowni oraz zakładów, a także Dyrektora Administracyjnego Wydziału, 
oraz kierownika Biblioteki Wydziału jest Dziekan.  

4. Wygaśnięcie funkcji Dziekana i powołanie nowego Dziekana, nie przerywa 
biegu kadencji kierowników lub dyrektorów wewnętrznych jednostek organizacyjnych 
Wydziału.  

§ 18 

1. Nauczyciel akademicki wykonuje swoje obowiązki w katedrze, zakładzie, 
laboratorium lub w centrum badawczym.  

2. Nauczyciel akademicki może także wykonywać swoje obowiązki w klinice, 
niezależnie od jednostek określonych w ust. 1. 

3. Dziekan wskazuje nauczycielowi akademickiemu katedrę, zakład, pracownię 
lub centrum badawcze, w którym będzie on wykonywał swoje obowiązki, jeżeli nie 
zostały one określone w umowie o pracę lub innym akcie, na podstawie którego 
powstaje stosunek zatrudnienia.  
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Rozdział 8 
Biblioteka Wydziału 

§ 19 

1. W strukturze Wydziału działa Biblioteka Wydziału będąca częścią systemu 
biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu. 

2. Zasady funkcjonowania Biblioteki Wydziału określają odrębne przepisy . 

Rozdział 9 
Administracja Wydziału 

 
§ 20 

W skład Administracji Wydziału wchodzą: 
1) Dyrektor Administracyjny Wydziału; 
2) Dziekanat Wydziału; 
3) dziekanaty studiów; 
4) sekcje. 

§ 21 

1. Administracja Wydziału podlega Dziekanowi.  

2. Dziekan powołuje kierowników komórek lub struktur funkcjonujących na 
Wydziale. 

3. Dziekan określa zadania poszczególnych komórek lub struktur oraz 
kompetencje i zadania osób kierujących tymi komórkami lub strukturami.  

§ 22 

Zasady podległości służbowej 

Dziekan jest bezpośrednim przełożonym pracowników Wydziału. 

 


