UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DO-0131/40/2008

Decyzja nr 40
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 27 października 2008 roku

w sprawie: powołania Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych
Na podstawie postanowień § 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego
ustalam, co następuje:
§1
Powołuję Stałą Rektorską Komisję ds. Klinicznych w składzie:
prof. dr hab. Antoni Basta – kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa – przewodniczący
prof. dr hab. Jan Kulig – kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej – z-ca przewodniczącego
prof. dr hab. Janusz Andres – kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
prof. dr hab. Jacek S. Dubiel – kierownik II Kliniki Kardiologii
dr hab. Andrzej Matyja – I Katedra Chirurgii Ogólnej
prof. dr hab. Jacek Musiał – II Katedra Chorób Wewnętrznych
prof. dr hab. Janusz Skalski – dyrektor Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii
prof. dr hab. Jacek Składzień – kierownik Katedry Otolaryngologii
dr Christoph Sowada – Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu
Zdrowia Publicznego
10/ prof. dr hab. Władysław Sułowicz – kierownik Katedry Nefrologii
11/ dr hab. Krzysztof Surówka – Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego
Instytutu Zdrowia Publicznego
12/ prof. dr hab. Jan Zapała – kierownik Katedry Chirurgii Czaszkowo-SzczękowoTwarzowej i Onkologii Rekonstrukcyjnej
13/ prof. dr hab. Andrzej Zięba – kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii.
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§2
Zadaniem Komisji jest:
1) przedstawianie wniosków i opinii co do współpracy Collegium Medicum z urzędami
wojewódzkimi, samorządami terytorialnymi, zespołami specjalistów regionalnych,
specjalistami krajowymi i izbami lekarskimi oraz samorządowymi organizacjami
zawodowymi;
2) okresowa ocena działalności uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej oraz pracy ich
kierowników w zakresie:
- realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń
zdrowotnych;
- prawidłowości gospodarowania mieniem i finansami;
3) opiniowanie:
- umów zawieranych przez uczelnię o udostępnienie oddziałów szpitalnych na potrzeby
wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych;
- zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez uniwersytecki
zakład opieki zdrowotnej – na zasadach określanych przez Senat;
- zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego uniwersyteckiego zakładu
opieki zdrowotnej;

- inwestycji i remontów kapitalnych nieruchomości Collegium Medicum, na których
posadowione są jednostki medyczne;
- kandydatur członków rad społecznych uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej
powoływanych przez Senat;
- wniosków w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji uniwersyteckiego
zakładu opieki zdrowotnej;
4) zajmowanie stanowiska w sprawie opinii i wniosków przedstawianych Senatowi przez
kierowników uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej w sprawach zastrzeżonych do
kompetencji organu założycielskiego, a wywołujących skutki w sferze związanej z
zarządzaniem zakładem.
§3
Obsługę prac Komisji zapewnia Dział Kliniczny.
§4
Traci moc decyzja nr 87 Rektora UJ z 19 września 2005 roku w sprawie powołania Stałej
Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Karol Musioł

Otrzymują:
- prorektorzy
- dziekani Wydziałów
- członkowie Komisji
- wszystkie jednostki organizacyjne Collegium Medicum

