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Z SENATU

Posiedzenia Senatu odbyły się: 31 maja, 20 czerwca i 26 lipca 2006 roku.
W dniu 31 maja prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz wręczył medal „Za

Zasługi w Ochronie Zdrowia” mgr Annie Żebryk-Stopie.
W czasie posiedzenia Senat:
– zatwierdził sprawozdanie finansowe Akademii Medycznej im. Karola Mar-

cinkowskiego za rok 2005
– uchwalił plan rzeczowo-finansowy Akademii Medycznej im. Karola Marcin-

kowskiego na rok 2006
– określił zasady rekrutacji i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminów na stu-

dia w roku akademickim 2007/2008 (szczegółowe informacje zamieszczono
na stronie internetowej http://www.amp.edu.pl/pol/index)

– ustalił zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
(szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej http://
www.amp.edu.pl/pol/index)

– ustalił warunki rekrutacji na 4-letnie studia doktoranckie w roku akademic-
kim 2007/2008 w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu (szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej
http://www.amp.edu.pl/pol/index)

– pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie Nagrody im. Władysława Bie-
gańskiego dr hab. Dorocie Zozulińskiej (I stopnia), prof. dr hab. Honoracie
Limanowskiej-Shaw (II stopnia) i prof. AM dr hab. Marii Chrzanowskiej
(II stopnia).

Senat pozytywnie zaopiniował następujące wnioski:
– Dziekana Wydziału Lekarskiego I o mianowanie na stanowisko profesora

nadzwyczajnego prof. dr. hab. Pawła Murawę
– Dziekana Wydziału Lekarskiego II o mianowanie na stanowisko profesora

nadzwyczajnego prof. dr hab. Teresy Matthews-Brzozowskiej
– Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu o mianowanie na stanowisko profesora

nadzwyczajnego dr. hab. Macieja Wilczaka.
Senat wyraził zgodę na powołanie:
– prof. dr. hab. Andrzeja Cieślińskiego na ordynatora-kierownika I Kliniki Kar-

diologii Katedry Kardiologii
– dr. hab. Zbigniewa Friebe na ordynatora-kierownika Kliniki Ginekologii Ka-

tedry Ginekologii i Perinatologii
– dr hab. Marii Iskry na kierownika Zakładu Chemii Ogólnej Katedry Chemii

i Biochemii Klinicznej
– prof. AM dr. hab. Andrzeja Puchera na ordynatora-kierownika Kliniki Orto-

pedii i Traumatologii
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– prof. AM dr. hab. Andrzeja Puchera na kierownika Katedry Ortopedii i Trau-
matologii

– prof. dr. hab. Macieja Zabla na kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Em-
briologii

– prof. dr hab. Teresy Bobkiewicz-Kozłowskiej na kierownika Katedry i Zakła-
du Farmakologii

 – prof. dr. hab. Zenona Kokota na kierownika Katedry i Zakładu Chemii i Nie-
organicznej i Analitycznej

 – prof. dr. hab. Zygmunta Muszyńskiego na kierownika Katedry Zakładu Bak-
teriologii Farmaceutycznej.

Senat rozpatrzył odwołania od negatywnych ocen Wydziałowej Komisji ds. Oce-
ny Nauczycieli Akademickich.
Senat wyraził zgodę na:
– udzielenie urlopu bezpłatnego dr. Andrzejowi Wierzbickiemu z Katedry i Za-

kładu Biochemii i Biologii Molekularnej.
W dniu 20 czerwca 2006 roku Senat:
– uchwalił Statut Uczelni
– uchwalił szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi eduka-

cyjne (zarządzenie nr 15/06 w załączeniu)
– pozytywnie zaopiniował powołanie Podyplomowego Niestacjonarnego Studium

Metodologii Badań Naukowych
– wyraził zgodę na zmianę nazwy Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii i Trau-

matologii na Klinikę Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Trau-
matologii

– uchwalił zmiany w statucie SPSK nr 2, ORSK nr 4 i SPSK nr 5 oraz ustalił
jednolity tekst Statutu SPSK nr 2

– zatwierdził sprawozdania finansowe szpitali klinicznych za 2005 rok.
Senat wyraził zgodę na:
– sprzedanie gruntów Uczelni
– wystąpienie Rektora o mianowanie prof. dr. hab. Michała Wojtalika na stano-

wisko profesora zwyczajnego
– powołanie prof. dr. hab. Tomasza Opali na ordynatora-kierownika Kliniki

Zdrowia Matki i Dziecka
– powołanie prof. dr. hab. Tomasza Opali na kierownika Katedry Zdrowia Mat-

ki i Dziecka.
Senat w dniu 26 lipca:
– uzależnił prowadzenie kursów w ramach kształcenia podyplomowego od uzy-

skania zwiększonej dotacji z budżetu Państwa, umożliwiającej ich prowadzenie
– ustalił limit przyjęć na I rok studiów roku akademickim 2006/2007 na kie-

runki: biotechnologia, dietetyka, kosmetologia
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– wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy z Narodową Akademią Me-
dyczną w Kijowie

– zaopiniował wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych
– rozpatrzył odwołania od negatywnych ocen wydziałowych komisji ds. oceny

nauczycieli akademickich.
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 17 maja i 21 czerwca 2006 roku.
W dniu 17 maja Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, powzięła uchwałę

o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych następującym oso-
bom: dr med. Izabeli Guzikowskiej¬Ruszkowskiej, dr. med. Adamowi Czwoj-
dzińskiemu, dr med. Hannie Perz, dr. med. Witoldowi Dudzińskiemu, dr med.
Małgorzacie Koralewskiej-Kordel, dr med. Zdzisławie Kycler oraz doktora nauk
biologicznych dr. n. biol. Bartłomiejowi Budnemu.

Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. dr hab. Władysław Manikowski wrę-
czył prof. dr. hab. Edwardowi Hadasiowi nominację na stanowisko profesora
zwyczajnego. Dziekan poinformował Radę Wydziału o zatwierdzeniu habilitacji
dr hab. Magdaleny Figlerowicz.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o dalszy urlop bezpłatny od
12.07.2006 roku do 11.07.2007 roku dla dr. n. biol. Andrzeja Wierzbickiego.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, poparła wniosek o przedłużenie umo-
wy na pełnym etacie (bez funkcji kierowniczej) od 1.10.2006 do 31.12.2006
roku prof. dr. hab. Romanowi Szulcowi przechodzącemu na emeryturę.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zaakceptowała do nagrody Rektorskiej
następujące prace doktorskie: dr n. med. Izabeli Guzikowskiej-Ruszkowskiej, dr n.
med. Hanny Perz, dr n. med. Zdzisławy Kycler, dr. n. med. Witolda Dudzińskiego.

Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, dokonała wyboru recenzentów w spra-
wie nadania tytułu naukowego profesora:
– nauk medycznych w zakresie medycyny – pediatrii dr. hab. Jackowi Zachwieji
– nauk medycznych w zakresie medycyny – pediatrii prof. AM dr. hab. Jackowi

Wysockiemu
– nauk medycznych w zakresie biologii medycznej (bioinformatyki) prof. AM

dr hab. Elżbiecie Kaczmarek.
Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, wszczęła postępowanie oraz dokona-

ła wyboru komisji w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk me-
dycznych w zakresie medycyny – ginekologii i położnictwa dr hab. Ewie Wen-
der-Ożegowskiej i nauk medycznych w zakresie medycyny – ortopedii – chirur-
gii rekonstrukcyjnej – transplantologii prof. AM dr hab. Marii Siemionow.

Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, wypowiedziała się za powołaniem prof.
dr. hab. Pawła Murawy na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie
Patologii Nowotworów Katedry Onkologii i o wystąpienie z takim wnioskiem na
posiedzeniu Senatu 31.05.2006 roku .

Dokonano wyboru komisji w sprawie przewodów habilitacyjnych: dr. n. med.
Grzegorza Przybylskiego, dr. n. med. Andrzeja Minczykowskiego i dr n. med.
Marzeny Dworackiej.



7

Rada Wydziału, w tajnym głosowaniu, dokonała wyboru recenzentów w pra-
cach doktorskich: lek. Anny Wegner-Paluszyńskiej, lek. Wiesława Kalupy, lek.
Natalii Kobelskiej-Dubiel. Wybrano również komisje w sprawie następujących
rozpraw doktorskich: lek. Jarosława Stanka, lek. Kornelii Tomaszewskiej, lek.
Norberta Szymoniaka, lek. Alicji Rzeźnik-Bieniaszewskiej, lek. Katarzyny Karme-
lita-Katulskiej, lek. Magdaleny Jósiak, lek. Moniki Seredyńskiej. Wszczęto nastę-
pujące przewody doktorskie i wybrano promotora dla: lek. Andrzeja Karasia-Ka-
weckiego, lek. Joanny Mitkowskiej i mgr inż. biotechn. Izabeli Rzepczyńskiej.

W dniu 21 czerwca Rada Wydziału Lekarskiego I, w tajnym głosowaniu,
powzięła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych w za-
kresie medycyny: dr n. med. Katarzynie Pawlak-Buś, dr. n. med. Maciejowi Mi-
chalskiemu, dr. n. med. Marcinowi Kaźmierskiemu, dr. n. med. Piotrowi Smusz-
kiewiczowi, dr n. med. Arlecie Szczęsnej, dr. n. med. Marcinowi Grochowal-
skiemu, dr. n. med. Wojciechowi Gawęckiemu, dr n. med. Natalii Kobelskiej-
Dubiel oraz z zakresu biologii medycznej: dr n. biol. med. Agacie Józefiak, dr. n.
biol. Andrzejowi Klukowi , dr n. biol. Grażynie Taszarek-Hauke, dr. n. biol.
Wiesławowi Kalupie.

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o urlop naukowy dla Mi-
rosława Szczepańskiego i Adrianny Mostowskiej.

Dziekan poinformował o powołaniu prof. dr. hab. Pawła Murawy na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Patomorfologii Katedry Onkologii.

Rada Wydziału zaakceptowała przekazanie Kolegium Dziekańskiemu swo-
ich uprawnień na okres wakacyjny (do 30.09.2006).

Rada Wydziału zaakceptowała przyznanie nagrody rektorskiej za prace dok-
torskie następujących osób: dr. n. biol. Wiesława Kalupy, dr. n. biol. Andrzeja
Kluka, dr. n. med. Wojciecha Gawęckiego, dr n. med. Natalii Kobelskiej-Dubiel,
dr. n. med. Marcina Kaźmierskiego, dr n. biol. Grażyny Taszarek-Hauke.

Dokonano wyboru recenzenta w sprawie powołania na stanowisko profesora
zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja Wykrętowicza oraz prof. dr. hab. Przemy-
sława Majewskiego. Dokonano wyboru recenzentów w sprawie nadania tytułu
naukowego profesora nauk medycznych dla dr hab. Ewy Wender-Ożegowskiej
i prof. AM dr hab. Marii Siemionow oraz wyboru komisji dla prof. AM dr. hab.
Leszka Romanowskiego. Następnie wybrano recenzentów w przewodach habili-
tacyjnych dr n. med. Marzeny Dworackiej, dr. n. med. Andrzeja Minczykow-
skiego oraz dr. n. med. Grzegorza Przybylskiego.

Rada Wydziału dokonała wyboru recenzentów następujących prac doktor-
skich: lek. Honoraty Stadnik, lek. Katarzyny Karmelity-Katulskiej, lek. Marcina
Dzianacha, lek. Kornelii Tomaszewskiej, lek. Jarosława Stanka, mgr. Radosława
Januchowskiego, lek. Aliny Rzeźnik-Bieniaszewskiej, lek. Marka Walczaka, lek.
Norberta Szymoniaka, lek. Katarzyny Wysokiej-Gryczki, lek. Alicji Karlik, mgr
biotechn. Magdaleny Fredrychowicz, mgr fizykoter. Faustyny Manikowskiej, lek.



8

Anny Klosowskiej-Zawadki, lek. Agnieszki Protasewicz. Rada Wydziału zaak-
ceptowała zmianę tematu pracy mgr. nauk ścisłych Matthew Roberta IBBS wsz-
czętego przewodu doktorskiego 15.02.2006 r. Na podstawie pracy pod tytułem
w języku polskim na pracę w języku angielskim pod tytułem polskim i angiel-
skim z obszernym streszczeniem w języku polskim. Rada Wydziału dokonała
wyboru Komisji w sprawie prac doktorskich: lek. Sławomira Chomika, lek. Bry-
gidy Targońskiej, lek. mgr zdr. publ. Marii Czajnik, lek. Barbary Skawińskiej-
Witoszyńskiej, mgr inż. Katarzyny Wlaśniak, lek. Jadwigi Babińskiej i lek. Leszka
Karczmarka. Wszczęto przewód doktorski i dokonano wyboru promotora dla
mgr zdr. publ. Joanny Wiese i lek. Benigny Konatkowskiej.

W czwartek 22 czerwca 2006 roku w Sali Malinowej Pałacu Działyńskich
w Poznaniu odbyła się uroczysta promocja przewodów doktorskich 45 osób (wy-
kaz w załączeniu oraz przemówienia Dziekana WL I prof. dr. hab. Władysława
Manikowskiego i Prorektorów: prof. dr. hab. Andrzeja Obrębowskiegoo i prof.
AM dr. hab. Jacka Wysockiego).
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DOKTORANT

l. dr n. med. Anna Sułek-STANKIEWICZ
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3. dr n. biol. Wiesław KALUPA
4. dr n. med. Piotr CZYNSZ
5. dr n. med. Erwin STRZESAK
6. dr n. med. Natalia Kobelska-DUBIEL
7. dr n. med. Agnieszka NOWAK
8. dr n. med. Marcin ZANIEW
9. dr n. med. Zdzisława KYCLER

lO. dr n. med. MarcinKAŹMERSKI
11. dr n. med. Wojciech AMBROSIUS
12. dr n. med. Donata Jarmołowska-JURCZYSZYN
13. dr n. biol. Katarzyna ŁACNY
14. dr n. med. Maciej MICHALSKI
15. dr n. med. Michał OWECKI
l6. dr n. med. Kinga TOMASZEWSKA

17. dr n. med. Piotr KAŁMUCKI
18. dr n. med. Katarzyna Pawlak-BUŚ
19. dr n. med. Ryszard KĄSINOWSKI
20. dr n. med. Marzanna PUCHAŁA
21. dr n. med. Wojciech GAWĘCKI
22. dr n. med. Marta Ociepa-ZAWAL
23. dr n. biol. Błażej RUBIŚ
24. dr n. med. Agnieszka ZAWIEJSKA
25. dr n. med. Małgorzata SPORNA
26. dr n. med. Blanka Malkowska-WALCZAK
27. dr n. med. Marcin MICHALAK
28. dr n. med. Mateusz MIKOŁAJCZYK
29. dr n. med. Arieta SZCZĘSNA
30. dr n. biol. Grażyna Taszarek-HAUKE
31. dr n. biol. Agata JÓZEFIAK
32. dr n. med. Michał TOMIAK
33. dr n. med. Ziemowit KOWALSKI
34. dr n. med. Hanna PERZ
35. dr n. med. Marcin GROCHOWALSKI
36. dr n. med. Krzysztof ZARĘBA
37. dr n. med. Piotr SZYMAŃSKI
38. dr n. med. Halina KRZESNIAK
39. dr n. med. Joanan Siwiec-PROSCIŃSKA
40. dr n. med. Marcin CZAJKA
41. dr n. med. Izabela Guzikowska-RUSZKOWSKA
42. dr n. biol. Bartłomiej BUDNY
43. dr n. med. Małgorzata Koralewska-KORDEL
44. dr n. med. Lidia GORZELIŃŚKA
45. dr n.med. Piotr SMUSZKIEWICZ
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prof. AM dr hab. Jerzy T. MARCINKOWSKI
prof. AM dr hab. Roman MEISSNER
dr hab. Alicja KRZYŻANIAK
prof. dr hab. Wojciech CICHY
prof. dr hab. Aldona SIWIŃSKA
dr hab. Jacek ZACHWIEJA
prof. AM dr hab. Anna BRĘBOROWICZ
prof. dr hab. Andrzej JANKOWSKI
prof. dr hab. Wojciech KOZUBSKI
prof. dr hab. Przemysław MAJEWSKI
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prof. dr hab. Wiesława Salwa-ŻURAWSKA
prof. AM dr hab. Piotr KOWAL
prof. dr hab. Henryk WYSOCKI
prof. dr hab. Tomasz SIMINIAK
prof. dr hab. Tomasz SIMINIAK
prof. dr hab. Andrzej WYKRĘTOWICZ
prof. dr hab. Antoni PRUSZEWICZ
prof. dr hab. Krzysztof SZYFTER
prof. dr hab. Wiesław TRZECIAK
prof. dr hab. Wiesław TRZECIAK
dr hab. Ewa Wender-OŻEGOWSKA
dr hab. Ewa Wender-OŻEGOWSKA
prof. dr hab. Marek SPACZYŃSKI
prof. dr hab. Marek SPACZYŃSKI
prof. dr hab. Jana SKRZYPCZAK
prof. dr hab. Alina Warenik-SZYMANKIEWICZ
dr hab. Piotr JĘDRZEJCZAK
dr hab. Witold KĘDZIA
dr hab. Jarosław CZUBAK
prof. dr hab. Michał DREWS
prof. dr hab. Michał DREWS
prof. AM dr hab. Piolr KROKOWICZ
dr hab. Stanisław MALINGER
prof. dr hab. Anna Wilmowska-PIETRUSZYŃSKA
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prof. dr hab. Jacek ŁUCZAK
prof. dr hab. Leon DROBNIK
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Przemówienie Dziekana Wydziału Lekarskiego I
prof. zw. dr. hab. Władysława Manikowskiego

Magnificencjo,
Panie i Panowie Promotorzy,
Szanowni Goście,
Drogie Panie i Panowie Doktorzy,

Dzień dzisiejszy uroczystej promocji doktorskiej nawiązuje do tradycji uni-
wersyteckiej, gdyż po raz pierwszy macie możność wystąpienia w togach, bire-
tach wśród braci akademickiej. Ukończyliście pierwszy, ale chyba najważniej-
szy etap w życiu naukowym, stanowiący niewątpliwie podstawę przyszłych dzia-
łań. Kończycie długie badania wypełnione bardzo szczelnie programem zajęć
doskonaląc swój warsztat badawczy. Programem zajęć pozornie może zbyt trud-
nych i przeteoretyzowanych, ale dający Wam na pewno podstawy działalności
naukowej. Podstawy, na których będziecie mogli oprzeć się w następnych la-
tach, latach pracy i zdobywania dalszych umiejętności, stajecie się członkami
społeczności uniwersyteckiej, a uniwersytet jak mówił Jan Paweł II „to jest jakiś
odcinek walki o człowieczeństwo człowieka. Z tego, że się nazywa uniwersyte-
tem albo wyższą uczelnią jeszcze nic nie wynika dla sprawy człowieka. Ow-
szem, można nawet wyprodukować – złe wyrażenia, brutalne wyrażenie – moż-
na wytworzyć serię ludzi wyuczonych, wykształconych, ale problem jest nie
w tym; chodzi o to, czy się wyzwoliło ten olbrzymi potencjał duchowy człowieka,
przez który człowiek urzeczywistnia swoje człowieczeństwo”.

Dziś otrzymujecie zaszczytny stopień doktora nauk medycznych, czy biolo-
gicznych jednej z najlepszeych Uczelni medycznych w kraju. To zobowiązuje. To
duma, ale też obowiązek wielki. Kontynuujecie tradycje twórców Uniwersytetu
Poznańskiego, który niedawno obchodził właśnie 85-lecie swego istnienia. Pa-
miętajcie, że pierwszym rektorem był też lekarz Heliodor Święcicki, a pierwszy
Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Adam Wrzosek uważał, że w niepodległej
Polsce potrzeba nam młodych zdolnych naukowców i dziś po wejściu do Unii
Europejskiej jest tego szczególna potrzeba.

Składana w dniu dzisiejszym przysięga jest końcowym, bardzo spektakular-
nym akcentem postępowania promocyjnego na stopień naukowy dr. n. med. czy
też biol. Jest to więc chwila radosna, satysfakcja za czas poświęcony zbieraniu
wyników zaplanowanych badań, za wiele godzin bibliotecznych i zapewne dłu-
gie wieczory przy komputerze czy biurku. W czasie realizowania rozprawy i te-
matu doktorskiego wytwarzać się powinna szczególna więź intelektualna dokto-
ranta z promotorem. Byłoby ideałem jeżeli konsekwencją tej bliskiej współpra-
cy będzie nie tylko praca doktorska, ale także korzyści wychowawczo-etyczne,
jakie powinien zyskać doktorant ze strony profesora – mistrza.
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Rozwój nauk medycznych jest niezwykle szybki. Nagrody Nobla są tego do-
wodem. Ostatnie z medycyny i chemii dotyczące badań kanałów jonowych, jak
i zasad rezonansu magnetycznego mają olbrzymi wkład w rozwój nauk medycz-
nych tak teoretycznych, jak i klinicznych. Wy macie szansę kontynuować tę
pracę, a może któremuś z Was uda się również dokonać przełomu w badaniach
i stanie na najwyższym szczeblu hierarchii naukowej? (przecież każdy żołnierz
nosi buławę marszałkowską w plecaku) – trzeba tylko entuzjazmu, wiedzy, cięż-
kiej pracy, finansów, ale i trochę szczęścia – jak to w życiu.

Mam nadzieję, że w czasie tej pierwszej poważnej pracy naukowej udało się
w Was rozniecić i rozwinąć umiejętność entuzjazmu do badań naukowych. Otrzy-
mujecie dyplom dr. n. med. Wydziału Lekarskiego o ponad 85-letniej tradycji.
Wydział Uczelni, która ma za patrona wspaniałego lekarza–społecznika, huma-
nistę Karola Marcinkowskiego. Starajcie się pomnażać wspaniałą tradycję na-
szego wydziału, postawą i pracą.

Będzie to może trudne, gdyż czasy są trudne, a wymagania po wejściu do
Unii Europejskiej są bardzo wysokie. Jednak wasz zapał, entuzjazm, hart ducha
sprawi, że zadaniu temu sprostacie. Tak jak sprostaliście wyzwaniu jakie sta-
wiała rozprawa doktorska. Jako wasi nauczyciele życzymy wam, aby dobra opi-
nia z jaką spotykają się nasi doktorzy w kraju i zagranicą była także waszym
udziałem. Pamiętając o konieczności dokształcania tej wielkiej wiedzy, nie mo-
żecie jednak zapomnieć, że zawód lekarza czy biologa musi być przepojony głę-
bokim humanizmem.

Koleżanki i Koledzy, dr n. med. i biol. Jakkolwiek reprezentujecie różne dys-
cypliny i kierunki zainteresowań, to o medycznym charakterze Państwa badań
naukowych decydują intencje badawcze, motyw pracy badawczej i jej cel. Wy-
daje się, że zasadniczym motywem podjętych przez Państwa badań naukowych
jest poszukiwanie prawdy. Czy są granice tych poszukiwań? Jakkolwiek jeszcze
w 1975 r. Paul Berg, biochemik i laureat nagrody Nobla był inicjatorem apelu
wzywającego do zaprzestania badań molekularnych na genach człowieka, to
w połowie lat 80-tych w Stanach Zjednoczonych zorganizowano międzynarodo-
wy program badawczy z tego tematu. Przytoczę ponownie słowa Ojca Świętego
skierowane do uczestników jubileuszu lekarzy katolickichh, 7 lipca 2000 r. „nie
wszystko bowiem, co jest możliwe z naukowego punktu widzenia, staje się tym
samym dopuszczalne moralnie”.

W tej sytuacji weryfikacja moralna prowadzonych badań należy do sumienia
uczonego, który ponosi za nie indywidualną odpowiedzialność. Dlatego warto
zacytować Profesora Andrzeja Legockiego – poznańskiego biologa molekularne-
go, że „przyjęcie za wartość najwyższą dla wszystkich kierunków współczesne-
go przyrodoznawstwa jest nadrzędność osoby ludzkiej”.

Dzień dzisiejszy to także powód do dumy dla Państwa Promotorów. Powięk-
szają się zastępy Państwa uczniów, można powiedzieć, że tworzycie własne szkoły
profesorskie.
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Organizator i pierwszy Dziekan naszego poznańskiego Wydziału Lekarskie-
go prof. Adam Wrzosek mówił: „Profesor wydziału lekarskiego powinien być:
po pierwsze uczonym, po wtóre nauczycielem, po trzecie wychowawcą; harmo-
nijne połączenie tych warunków w doskonałym stopniu tworzy właśnie ideał
profesora”.

Panie i Panowie Doktorzy,
W imieniu własnym i Kolegium Dziekańskiego Wydziału Lekarskiego I Aka-

demii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z okazji dzisiejszej
promocji doktorskiej, składam Wam serdeczne gratulacje. Jestem głęboko prze-
konany, że wielu z Państwa będzie nadal kontynuowało badania naukowe przy-
czyniając się do poznania prawdy o zdrowiu i chorobach człowieka, a jako prze-
słanie dziekańskie weźcie Państwo do serca słowa, że największym nieszczę-
ściem dla naukowca czy lekarza jest stagnacja, brak postępów i nihilizm.

Koleżanki i Koledzy. Wśród Was jest kilka osób, które pod koniec swojej
działalności zawodowej podjęli się tego trudnego zadania przeprowadzenia i obro-
ny dysertacji doktorskiej. Szczególnie Wam gratuluję, a Wasz zapał do wiedzy,
ambicja, wytrwałość mogą być wzorem dla młodszych kolegów.

Szanowni Państwo, jesteście dumą naszego wydziału. Serdecznie Wam gra-
tuluję i życzę, abyście swój talent i zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy nadal
pielęgnowali.

Życzę Wam wielu osiągnięć w pracy naukowej i zawodowej oraz szczęścia
w życiu osobistym i niech przyświeca wam stara łacińska maksyma: Quod sci-
mus, gutta est – ignoramus mare – co wiemy kroplą jest czego nieznamy mo-
rzem.

A więc labor omnia victis – praca wszystko zwycięża.
I życzę Wam by ten pierwszy stopień nie był ostatnim.

DZIEKAN
Wydziału Lekarskiego I

prof. zw. dr hab. Władysław Manikowski
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Przemówienie prof. zw. dr. hab. med. Andrzeja Obrębowskiego

Panowie Dziekani,
Panie i Panowie Profesorowie,
Koleżanki i Koledzy Doktorzy nauk medycznych i biologicznych,
Szanowni Państwo,

Dzisiejsza promocja odbywająca się w tak pięknej scenerii pałacu Działyń-
skich i poznańskiego Starego Rynku ma w tym roku szczególny, jak sądzę na-
strój. Święcimy przecież 750. rocznicę aktu lokacyjnego stołecznego miasta Po-
znania na lewym brzegu Warty. W historii samorządu miejskiego złotymi zgło-
skami zapisało się wielu lekarzy – społeczników. Wspomnę tylko o dr. Józefie
Strusiu, który mieszkał opodal w kamienicy przy Starym Rynku i był także bur-
mistrzem Stołecznego Miasta Poznania. Tak więc duchy Strusia, Chruściejew-
skiego, a zwłaszcza patrona naszej Uczelni Karola Marcinkowskiego towarzyszą
nam w tej uroczystości złożenia przysięgi doktorskiej.

Uzyskując stopnie naukowe doktora wykazaliście Państwo umiejętność for-
mułowania mniej lub bardziej oryginalnego problemu naukowego, jego popraw-
nego metodycznie rozwiązania w konfrontacji z piśmiennictwem, a zwłaszcza
wyciągnięcia logicznych wniosków. Weszliście za tym Państwo, może czasami
nieświadomie w większym lub mniejszym stopniu w świat nauki. A przecież:
Scientia nihil aliud est quam veritas imago.

Nie wątpię, że wielu z Państwa przeżyło swego rodzaju przygodę intelektu-
alną w czasie przygotowywania rozprawy doktorskiej. Myślę, że częsty kontakt
z promotorem, samodzielnym pracownikiem nauki był też dodatkową atrakcją,
która pozwoli Państwu w przyszłości pochwalić się taką współpracą.

Dzisiejsza promocja doktorska to także satysfakcja dla promotorów, pracow-
ników nauki, którzy zgodnie z zasadami dobrych obyczajów w nauce opracowa-
nymi przez Komitet Etyki w Nauce PAN mają „obowiązek wyszukiwać i otaczać
szczególną opieką adeptów wybitnie uzdolnionych i zachęcać ich do podjęcia
pracy naukowej” [1].

Szanowni Państwo,
Serdecznie gratuluję Paniom i Panom Doktorom uzyskanych stopni nauko-

wych, podzielam dumę i satysfakcję Państwa promotorów. Złożona przysięga
doktorska zobowiązuje do przestrzegania jej kanonów.

Patron poznańskie] Uczelni Medycznej dr Karol Marcinkowski uważał, że
każdy lekarz w miarę swoich możliwości i warunków zobowiązany jest do pracy
naukowej. Ale może też u niektórych z Państwa zrodzić się pytanie: czy to ma
jakiś sens, czy angażowanie się w badania naukowe może coś mi jeszcze dać,
poza uzyskanym już stopniem naukowym?
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Karl Rajmund Popper w swoim „Poszukiwaniu lepszego świata” tak pisze:
„W nauce istnieje postęp, wiąże się to z tym, że nauka ma cel. Nauka jest poszu-
kiwaniem prawdy, a jej celem jest przybliżanie się do prawdy” (cyt. wg 3).

Ale nasuwa się w tym momencie ostrzegawcze pouczenie trapisty Tomasza
Mertona, który w liście do Doroty Day inicjatorki Catholic Worker z 1961 r. tak
pisze: „Musimy zawsze zmierzać w swym  działaniu do tego, aby ludziom otwie-
rać oczy na prawdę, a jeżeli oślepli musimy za wszelką cenę starać się upewnić,
że my sami nie zrobiliśmy nic, żeby ich oślepić” [2].

Drogim Koleżankom i Kolegom Doktorom chciałbym życzyć, aby się nie zamy-
kali w małościach i w poznawczym minimalizmie i może Weźcie do serca ewan-
geliczne wskazanie „duc in altum” i szukajcie prawdy, bo „veritas liberavit vos”.

Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Obrębowski

Piśmiennictwo
1. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad. Komitet Etyki. PAN, Warszawa 1996, 15.
2. Forest J.: Tomasza Mertona życie z mądrością. Homini, Bydgoszcz 1997.
3. Jonkisz A.: Kłopoty z postępem. Forum Akademickie 1998, 2, 42.
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Przemówienie Prorektora
prof. AM dr. hab. Jacka Wysockiego

Wielce Szanowni Panowie Dziekani,
Drodzy Panie i Panowie Promotorzy,
Dostojni Goście,
Kochani Doktoranci, bohaterowie dzisiejszej uroczystości,

Promocja doktorska to wielkie święto w życiu Wydziału i Uczelni. Świadczą
o tym nasze togi i birety, które ubieramy tylko na szczególne uroczystości. Ale to
przede wszystkim wielkie święto w waszym życiu Drodzy Doktoranci. Podsu-
mowujecie dzisiaj Państwo ważny etap Waszego życia zawodowego. Po miesią-
cach i latach wytężonego wysiłku odbierzecie dzisiaj z rąk Waszych promoto-
rów dyplom doktora. To wielki i zasłużony Wasz sukces! Stopień doktora to
bardzo ważny etap, a w wielu krajach jedyny stopień naukowy. Jest on znakiem,
że posiedliście Państwo umiejętność prowadzenia badań naukowych i formuło-
wania ich wyników w sposób zrozumiały i przekonywujący dla innych pracow-
ników naukowych. W tle Waszego sukcesu jest pewnie wiele osób, których wy-
siłek i pomoc umożliwiły Wam osiągnięcie tego celu. Są wśród nich Wasi bliscy,
może małżonkowie, rodzice, a może inne osoby, których imiona i zasługi znacie
Państwo najlepiej.

Na czele są jednak Promotorzy, doświadczeni nauczyciele akademiccy, któ-
rzy wskazywali Państwu drogę, mobilizowali do pracy, doradzali, jak pokonać
trudności. Będzie na pewno dzisiaj okazja, aby tym wszystkim osobom wyrazić
wdzięczność. Pozwólcie jednak Państwo, że także ja, w imieniu władz Uczelni,
podziękuję i złożę gratulacje Waszym Promotorom. Dziękuję Państwu za Wasz
trud i wysiłek, który pomnaża dorobek Uczelni, służy rozwojowi młodej kadry
naukowej i umacnia Jej zasłużony prestiż.

Dzisiejsza promocja to także wielkie święto Wydziału i Uczelni. Intensywność
badań naukowych jest jednym z tych parametrów, który świadczy o pozycji szkoły
wyższej. Tak wielka liczba obronionych w minionym roku akademickim rozpraw
doktorskich dowodzi wielkiej żywotności Wydziału Lekarskiego I, który nie bez
powodu określany jest mianem najsilniejszego wydziału naszej Uczelni. Dołącza-
cie dzisiaj, Drodzy Doktoranci, do Waszych poprzedników, doktorów, doktorów
habilitowanych i profesorów, którzy na tym Wydziale osiągali swoje kolejne szcze-
ble akademickiej kariery, a dziś rozsławiają Jego imię w kraju i na świecie.

Szanowni Państwo,
Korzystam z okazji, aby złożyć Wam gratulacje, ale też najlepsze życzenia.

Pragniemy abyście dobrze wykorzystali wszystko to, czego nauczyliście się w trak-
cie pracy nad tezami doktorskimi. Nie zmarnujcie Państwo tej wiedzy i doświad-
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czenia, które zdobyliście. Może ono Wam służyć w Wielu miejscach Waszej
pracy zawodowej. Dla jednych z Państwa doktorat to przepustka do dalszej ka-
riery naukowej. Dla innych to nowa, lepsza jakość kształcenia studentów. Dla
innych wreszcie to możliwość doskonalenia codziennej pracy lekarskiej. Nie
zapominajmy, jak wiele w historii postępu medycyny wnieśli lekarze praktycy,
ale tylko ci, którzy umieli z wnikliwością naukowca obserwować choroby i ich
przebieg, a przede wszystkim potrafili opisać swoje spostrzeżenia i podzielić się
nimi z innymi.

Panie i Panowie Doktorzy,
Niech Dzisiejszy sukces nie kończy Waszej przygody z nauką, ale niech bę-

dzie tylko etapem w dalszej drodze. Dlatego na zakończenie chcę Wam powie-
dzieć:

Do zobaczenia w murach Uczelni!

Prorektor
ds. Integracji i Promocji Uczelni

prof. AM dr hab. Jacek Wysocki
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RADA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO II

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 10 maja i 14 czerwca 2006 roku.
W dniu 10 maja dokonano wyboru komisji w sprawie rozprawy habilitacyj-

nej dr n. med. Tatiany Mularek-Kubzdeli, starszego wykładowcy I Kliniki Kar-
diologii Katedry Kardiologii i dr. n. med. Michała Pawlaczyka, adiunkta Kliniki
Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii.

Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny następują-
cym osobom: dr. Sławomirowi Brzósce, dr Małgorzacie Stajgis, lek. Marioli Prze-
woźnej, lek. Magdalenie Łuczkowskiej, lek. Arkadiuszowi Styszyńskiemu.

Rada Wydziału poparła wniosek w sprawie nadania tytułu naukowego pro-
fesora prof. AM dr hab. Marcie Szymankiewicz z Katedry i Kliniki Neonatologii
oraz wszczęła postępowanie i wybrała komisję w sprawie nadania tytułu nauko-
wego profesora prof. AM dr. hab. Jarosławowi Krejzie z Kliniki Chirurgii Ogól-
nej i Naczyń.

Dokonano wyboru recenzenta w sprawie konkursu na stanowisko profesora
zwyczajnego w Katedrze Psychiatrii dla prof. dr. hab. Andrzeja Rajewskiego oraz
poparto wniosek w sprawie stanowiska profesora nadzwyczajnego dla prof. dr
hab. Teresy Matthews-Brzozowskiej w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Pe-
riodontologii.

Prof. AM dr hab. Elżbieta Kaczmarek, pełnomocnik Rektora ds. Programów
Unijnych, zreferowała 7. Program Ramowy i inne programy europejskie, które
dotyczą m.in. komputerowych baz danych przypadków klinicznych.
Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie następujące kandydatury na funkcje:
– ordynatora–kierownika Kliniki Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekolo-

gii – kandydatura dr. hab. med. Zbigniewa Friebe
– ordynatora–kierownika I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii – kandyda-

tura prof. dr. hab. Andrzeja Cieślińskiego
– ordynatora–kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii – kandydatura prof.

AM dr. hab. med. Andrzeja Puchera
– kierownika Katedry Ortopedii i Traumatologii – kandydatura prof. AM dr.

hab. med. Andrzeja Puchera
– kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii – kandydatura prof. dr.

hab. Macieja Zabla.
Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie przedłużenia po-

wołania na funkcję kierownika Zakładu Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Bio-
chemii Klinicznej na 6 lat dla dr hab. Marii Iskry.

Następnie wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Macieja Słowiń-
skiego, lek. Macieja Tomaszewskiego, lek. Marty Fichna. Dokonano wyboru re-
cenzentów następujących rozpraw doktorskich: lek. stom. Mustafy Abdela Ella-
ha Mustafy, lek. Przemysława Westerskiego, mgr Karoliny Wielgus, lek. Macieja
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Bręborowicza, lek. Anissa Hamida, lek. Katarzyny Wróblewskiej-Seniuk. Zmie-
niono tytuł rozprawy doktorskiej lek. Jakuba Filusia z Kliniki Psychiatrii Doro-
słych.

Członkowie Rady Wydziału wyrazili jednogłośnie zgodę na następujące pro-
pozycje zmian dotyczących warunków, trybu i zakresu egzaminów wstępnych
na rok akademicki 2007/2008 na Wydziale Lekarskim II:
1. Przyjmowanie od kandydatów tylko oryginałów lub odpisów świadectw ma-

turalnych.
2. Przygotowanie testów egzaminacyjnych dla kandydatów legitymujących się

tzw. „starą maturą przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na zasadach iden-
tycznych jak dla osób legitymujących się „nową maturą” a nie Centrum Egza-
minów Medycznych.

3. Zmiana zasad rekrutacji na kierunku „zdrowie publiczne” specjalność tech-
nika dentystyczna i higiena dentystyczna – studia niestacjonarne. Proponuje
się wprowadzenie proporcjonalnego przelicznika (opracowanego przez Zakład
Informatyki i Statystyki) wyników osób z „nową maturą” (1–100 punktów)
oraz wyników matur międzynarodowych (1–7 punktów).

4. Zmiana dodatkowego kryterium przyjmowania kandydatów w przypadku
uzyskania przez nich takiej samej ilości punktów jak kandydat znajdujący się
na ostatnim miejscu do przyjęcia wg listy rankingowej wyników. Proponuje
się jako takie kryterium – średnią z przedmiotów obowiązkowych na świa-
dectwie.
Dziekan Wydziału prof. dr hab. Andrzej Tykarski poinformował członków

Rady Wydziału, że zgodnie z art. 129.  pkt. 2. Ustawy o Szkolnictwie Wyższym
z dnia 27 lipca 2005 r. dodatkowe zatrudnienie Dziekana lub Prodziekanów
wymaga zgody Rady Wydziału, ponieważ zarówno Dziekan Wydziału prof. dr
hab. Andrzej Tykarski, jak i Prodziekani prof. AM dr hab. Grzegorz Oszkinis i dr
hab. Wiesław Markwitz pracują w prywatnych gabinetach lekarskich. Wystąpili
oni z wnioskiem do Rady Wydziału o wyrażenie zgody na ich dodatkowe za-
trudnienie. Członkowie Rady Wydziału, w jawnym głosowaniu, jednogłośnie
wyrazili zgodę na powyższe.

W dniu 14 czerwca Rada Wydziału powzięła uchwałę w sprawie dopuszcze-
nia do kolokwium habilitacyjnego dr n. med. Krystyny Górnej, starszego wykła-
dowcy Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Pie-
lęgniarstwa, kolokwium habilitacyjne odbędzie się w październiku. Następnie
powzięto uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr n. med.
Tatiany Mularek-Kubzdela, starszego wykładowcy I Kliniki Kardiologii Katedry
Kardiologii, dokonano wyboru recenzentów dla rozprawy habilitacyjnej dr. n.
med. Michała Pawlaczyka, adiunkta Kliniki Ginekologii Katedry Perinatologii
i Ginekologii oraz wybrano komisję dla rozprawy habilitacyjnej dr. n. med. Mi-
chała Łowickiego, adiunkta Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.
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Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycyny: lek. Rafało-
wi Dankowskiemu, lek. Mikołajowi Kolek, lek. Marlenie Pisarek, lek. Kamili
Pers, lek. Ingrid Dadaj-Michalskiej, lek. Maciejowi Bręborowiczowi, lek. Kata-
rzynie Bierła. Nadano stopień doktora nauk medycznych z zakresu stomatologii
następującym osobom: lek. stom. Agacie Stangreckiej-Mazurek, lek. stom. An-
nie Mazur-Koczorowskiej, lek. stom. Mustafie Abel Ellahowi Mustafie, lek. stom.
Agacie Małkowskiej. Nadano stopień doktora z zakresu biologii medycznej mgr.
Robertowi Ziarnikowi.

Dokonano wyboru recenzentów w sprawie nadania tytułu naukowego profe-
sora dla prof. AM dr. hab. Jarosława Krejza z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń
i w sprawie dr. hab. n. med. Aldony Kasprzak, adiunkta z Katedry i Zakładu
Histologii i Embriologii. Wybrano komisję w sprawie podjęcia decyzji o ponow-
nym wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk me-
dycznych dr. hab. med. Witoldowi Młynarczykowi z Katedry i Kliniki Ftyzjo-
pneumonologii. Wybrano recenzenta w sprawie konkursu na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Ftyzjopneumonologii.

Rada Wydziału wypowiedziała się pozytywnie w sprawie przedłużenia o trzy
miesiące  zatrudnienia   nauczycieli  akademickich  przechodzących na emery-
turę z dniem  1.10.2006: prof.  dr. hab. Andrzeja Łukaszyka  z  Katedry i Zakła-
du Histologii i  Embriologii,  dr.  med. Jana  Jaroszewskiego  z  Katedry i  Zakła-
du  Histologii  i Embriologii i dr. n. med. Andrzeja Wąsika z Kliniki Stomatologii
Zachowawczej i Periodontologii.

Wszczęto następujące przewody doktorskie: lek. Marleny Jaskuły, lek. stom.
Karoliny Gerreth, lek. Agnieszki Katarzyńskiej, lek. Adriana Gwizdały. Dokona-
no wyboru recenzentów następujących rozpraw doktorskich: lek. Witolda Ry-
chlickiego, mgr Agnieszki Malińskiej, lek. Dariusza Krupy, lek. Agnieszki
Simachowicz, lek. Liliany Łukowskiej-Szuber, lek. stom. Krzysztofa Mazana,
lek. Jacka Markuszewskiego, lek. Pawła Olejniczaka, lek. Wojciecha Biegalskie-
go, lek. Krzysztofa Michała. Dokonano wyboru komisji w sprawie następują-
cych przewodów doktorskich: lek. Beaty Witosław, lek. Macieja Tomaszewskie-
go, lek. stom. Macieja Koralewskiego, lek. Ewy Głuszczak, lek. stom. Michała
Marcinkowskiego, lek. stom. Dawida Roszkiewicza, lek. Marcina Gila, lek. stom.
Jacka Kukuły. Wybrano komisję w sprawie egzaminu z przedmiotu podstawo-
wego dla słuchacza Studium Doktoranckiego lek. Wojciecha Pieńkowskiego.
Zmieniono tytuł rozprawy doktorskiej lek. Marka Winckiewicza.

Rada Wydziału wydała pozytywną opinię w sprawie wyróżnienia następują-
cych rozpraw doktorskich w roku akademickim 2005–2006: lek. stom. Doni
Mikołaja Allecou, lek. Doroty Formanowicz, lek. Katarzyny Derc, lek. Eliasa R.
Melhema, lek. Grażyny Wolnik-Trzeciak, lek. Kariny Kauczuk, lek. Piotra Cie-
ślińskiego, lek. Krystyny Maka, lek. stom. Tamary Pawlaczyk-Kamieńskiej, lek.
Marioli Przewoźnej i lek. Arkadiusza Styszyńskiego.
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Członkowie Rady Wydziału na prośbę Dziekana prof. dr. hab. Andrzeja Ty-
karskiego wyrazili zgodę na podejmowanie pilnych decyzji przez Kolegium Dzie-
kańskie w okresie wakacji w zastępstwie Rady Wydziału.

Rada Wydziału Lekarskiego II zaopiniowała pozytywnie kandydaturę prof.
dr. hab. Michała Wojtalika w konkursie na stanowisko profesora zwyczajnego
w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Katedry Kardio-Torakochirurgii.
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RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyły się 10 maja, 14 czerwca
i 10 lipca 2006 r.

W dniu 10 maja otwarte posiedzenie Rady Wydziału poświęcone było wspo-
mnieniu śp. Prof. zw. n. chem. Aleksandry Smoczkiewiczowej związanej z Wy-
działem Farmaceutycznym w latach 1933–1963, współtwórcy Katedry Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu.

Na posiedzeniu zamkniętym omówiono m.in. sprawy osobowe.
Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego, w głosowaniach tajnych,

wyrazili pozytywną opinię w sprawie przedłużenia powołań na kierowników
katedr i zakładów następującym osobom:
– prof. dr hab. Teresie Bobkiewicz-Kozłowskiej w Katedrze i Zakładzie Farma-

kologii
– prof. dr. hab. Zenonowi Kokotowi w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorga-

nicznej i Analitycznej
– prof. dr hab. Zygmunt Muszyńskiemu w Katedrze i Zakładzie Bakteriologii

Farmaceutycznej.
Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego, w głosowaniu tajnym, wyra-

zili pozytywną opinię w sprawie awansu na adiunkta w Zakładzie Chemii Kli-
nicznej Katedry Biochemii Farmaceutycznej dr. n. biol. Błażejowi Rubisiowi.

Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego w głosowaniu tajnym wyrazi-
li pozytywną opinię w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego – dr n. med. Bo-
gnie Grygiel-Górniak, asystentowi do zadań określonych w Katedrze i Zakła-
dzie Bromatologii.

Następnie prof. Jaromir Budzianowski przedstawił sprawozdanie komisji ds.
Naukowych i Awansów w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Centralnej Ko-
misji do Spraw Stopni i Tytułów o nadanie tytułu naukowego profesora w dzie-
dzinie nauki farmaceutyczne: dr hab. n. farm. Ewie Florek profesorowi nadzwy-
czajnemu w Katedrze i Zakładzie Toksykologii. Członkowie Rady Wydziału Far-
maceutycznego w głosowaniu tajnym poparli wniosek.
Rada Wydziału podjęła następujące uchwały dotyczące rozpraw doktorskich:
– o przyjęciu rozprawy doktorskiej oraz o wyborze komisji do przeprowadzenia

obrony rozprawy doktorskiej – mgr chem. Doroty Olender
– o wyborze recenzentów oraz powołaniu komisji doktorskiej do przeprowa-

dzenia egzaminów doktorskich dla mgr anal. med. Anny Zalewskiej – asy-
stenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

– o wyborze recenzentów oraz o powołaniu komisji doktorskiej do przeprowa-
dzenia egzaminu doktorskiego dla mgr anal. med. Katarzyny Matuska – słu-
chacza Studium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Bakteriologii Far-
maceutycznej
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– o powołaniu komisji doktorskiej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego
z dyscypliny podstawowej dla mgr. farm. Pawła Grobelnego – słuchacz Stu-
dium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej

– o wszczęciu przewodu doktorskiego - mgr farm. Lidii Ratajczak – asystenta
w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii.
Rada Wydziału podjęła uchwałę o zmianie tematu pracy doktorskiej mgr.

Marcina Wierzchowskiego z Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczni-
czych.

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek zespołu z Katedry Farma-
kologii w sprawie nagrody im. J. Śniadeckiego.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o zatwierdzeniu tematów prac magister-
skich do realizacji w roku akademickim 2006/07 na kierunkach: farmacja, ana-
lityka medyczna, kosmetologia.
 W głosowaniu jawnym podjęto następujące uchwały:
– o wyrażeniu zgody na powierzenie jednej osobie kierownictwa 5 prac magi-

sterskich
– o zmianie liczby godzin z przedmiotu biologia z genetyką na kierunku anali-

tyka medyczna: wykłady z 20 na 15 godz., seminaria z 25 na 30 godz. –
wniosek dr hab. Wandurskiej – Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej.
Rada Wydziału przyjęła propozycję Pana Dziekana o listopadowym terminie

Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich.
W dniu 14 czerwca 2006 r. zaproszony gość Paulina Soszyńska-Rudzik z Urzę-

du Miasta reprezentująca Biuro Konferencji i Kongresów przedstawiła ofertę pro-
mocyjną oraz udział Miasta w organizacji konferencji i kongresów medycznych.
Rada Wydziału Farmaceutycznego podjęła uchwały w następujących sprawach:
– przyjęcia rozprawy doktorskiej oraz wyboru komisji do przeprowadzenia obro-

ny rozprawy doktorskiej – mgr anal. med. Katarzyny Matuska – słuchacza Stu-
dium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Bakteriologii Farmaceutycznej

– przyjęcia rozprawy doktorskiej oraz wyboru komisji do przeprowadzenia obro-
ny rozprawy doktorskiej – mgr. farm. Michała Cichockiego – asystenta w Za-
kładzie Biochemii Katedry Biochemii Farmaceutycznej

– wyboru recenzentów oraz powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia
egzaminów doktorskich – mgr farm. Justyny Migały – Apteka „Pod Wagą”
w Poznaniu

– wyboru recenzentów oraz powołania komisji doktorskiej do przeprowadzenia
egzaminu doktorskiego – mgr farm. Katarzyny Manikowskiej – słuchacza Stu-
dium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii

– wszczęcia przewodu doktorskiego – mgr farm. Elizy Główki z d. Martenka –
słuchacza Studium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nie-
organicznej i Analitycznej oraz Uniwersytetu Henri Poincaré w Nancy i wybo-
ru promotorów
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– wszczęcia przewodu doktorskiego – mgr farm. Agnieszki Sobczak – asystenta
w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

– wszczęcia przewodu doktorskiego –mgr. farm. Rafała Brzezińskiego – asy-
stenta w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji i wyboru pro-
motora.
Propozycje zmian programowych na kierunku Kosmetologia zreferował Pro-

dziekan Prof. AM dr hab. Lucjusz Zaprutko. Prof. L. Zaprutko wyjaśnił, iż przed-
stawione zmiany są uwarunkowane standardami nauczania uchwalonymi cen-
tralnie i obowiązującymi dla tego kierunku i typu kształcenia. Członkowie Rady
Wydziału w toku ogólnej dyskusji zgłosili swoje uwagi dotyczące m.in. nazew-
nictwa przedmiotu historia kosmetyki (zbyt wąskie pojęcie), propozycje: histo-
ria kosmetologii, historia środków upiększających; nazewnictwa przedmiotu:
podstawy onkologii skóry (tytuł nieadekwatny do zakresu materiału), propozy-
cja: podstawy farmakoterapii skóry, inne: studia magisterskie II stopnia kończą
się egzaminem magisterskim, a nie egzaminem dyplomowym.

Pan Dziekan podsumowując dyskusję stwierdził, iż wszystkie uwagi zostaną
uwzględnione i przedstawione do dyskusji na posiedzeniu Kolegium Dziekań-
skiego oraz zaprezentowane do akceptacji na kolejnej Radzie Wydziału.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na dodatkowe zatrudnienie prof. AM dr hab.
L. Zaprutko w firmie farmaceutycznej BIOFARM.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zawarcie umowy o dzieło na prowadzenie
zajęć fakultatywnych dla studentów kier. analityka medyczna IV r. przez zespół
pracowników prof. K. Zawilskiej: mgr Z. Turowiecka, mgr E. Hanszke, mgr I. Gaik.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na powierzenie zajęć z przedmiotu fizyko-
chemia dla kier. kosmetologia – prof. AM dr hab. M. Chrzanowskiej wniosek
kierownika Katedry Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

Posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego odbyło się 10 lipca 2006 r.
Prorektor prof. dr hab. Zenon J. Kokot wręczył prof. AM dr. hab. Edmundowi

Grześkowiakowi nominację Ministra Zdrowia na Konsultanta Krajowego ds.
farmacji klinicznej oraz powołanie prof. dr hab. Teresie Bobkiewicz–Kozłow-
skiej do pełnienia funkcji kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii

Rada Wydziału Farmaceutycznego podjęła uchwały o nadaniu stopnia na-
ukowego doktora nauk farmaceutycznych:
– mgr. farm. Michałowi Cichockiemu, asystentowi w Zakładzie Biochemii Kate-

dry Biochemii Farmaceutycznej – specjalność: biochemia, wyróżniono tę pracę
– mgr anal. med. Katarzynie Matusia, słuchaczowi Studium Doktoranckiego

przy Katedrze i Zakładzie Bakteriologii Farmaceutycznej – specjalność mi-
krobiologia

– mgr chem. Dorota Olender, asystentowi w Katedrze i Zakładzie Chemii Or-
ganicznej – specjalność: chemia organiczna.
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Dokonano wyboru recenzentów w przewodzie doktorskim mgr farm. Ewy
Korzeniowskiej-Jasiewicz, słuchacza Studium Doktoranckiego przy Katedrze
i Zakładzie Farmakologii; mgr farm. Eweliny Kaczyńskiej-Dyba – asystenta w Ka-
tedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku; mgr farm. Magdaleny Ratajczak –
asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku. Powołano komisję
doktorską do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawo-
wej dla mgr farm. Magdaleny Olejniczak-Rabinek – słuchacza Studium Dokto-
ranckiego przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji oraz wsz-
częto przewód doktorski mgr. farm. Jędrzeja Przystanowicza – słuchacza Stu-
dium Doktoranckiego przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na propozycje zmian programowych na kie-
runku kosmetologia, które zreferował prof. AM dr hab. Lucjusz Zaprutko – Pro-
dziekan.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zmiany programowe na kierunku farma-
cja w języku angielskim oraz przedstawione propozycje zajęć fakultatywnych,
które zreferował dr hab. Marek Bernard – pełnomocnik Rektora ds. programu
anglojęzycznego.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na powierzenie odpowiedzialności dydak-
tycznej oraz egzaminowanie studentów z kierunku farmacja z przedmiotów bio-
farmacja oraz farmakoterapia – prof. AM dr hab. E. Grześkowiakowi.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na wpis w indeksie z przedmiotu farmacja
praktyczna w aptece na kierunku farmacja dr. D. Partyce na wniosek prof. dr.
hab. R. Dobruckiego.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zmianę w programie na kierunku anality-
ka medyczna dotycząca przeniesienia 15 godz. wykładów z przedmiotu mikro-
biologia z II roku na III rok na wniosek prof. dr hab. Z. Muszyńskiego.

W sprawach bieżących prof. L. Zaprutko poinformował o zmianach w kształ-
ceniu na kierunku kosmetologia w związku z wprowadzeniem - na podstawie
Rozporządzenia Ministerstwa – kształcenia jedynie na poziomie licencjackim,
wyrażając zaniepokojenie, co do dalszej przyszłości kierunku, zaapelował o ko-
nieczność przeforsowania stanowiska w sprawie przywrócenia studiów II stop-
nia. Jednocześnie zapewnił, iż obecny nabór na rok akademicki 2006/07 będzie
miał miejsce i proces kształcenia dwóch roczników (nabór z roku akademickie-
go. 2005/06 oraz 2006/07) zostanie kontynuowany.

Prof. L. Zaprutko jako Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Budowy
Collegium Pharmaceuticum, poinformował o liście otrzymanym w tej sprawie
od Kanclerza AM mgr. B. Poniedziałka. Członkowie RW wyrazili swoje poparcie
dla idei kontynuacji budowy nowego gmachu Collegium Pharmaceuticum, a nie
adaptacji starego budynku Collegium Chemicum.

Na wniosek prof. AM dr hab. I. Matławskiej podjęta została dyskusja w spra-
wie kryteriów oceny wniosków w sprawie przyznania środków finansowych na
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badania własne. Członkowie Rady Wydziału wyrazili przekonanie, iż środki
powinny być dzielone według dorobku naukowego pracowników.

Pan Dziekan poinformował, iż sprawa inicjatywy prof. E. Nowakowskiej
w sprawie powołania Studium Farmakoekonomiki zostanie omówiona na Kole-
gium Dziekańskim w zakresie włączenia proponowanego profilu działalności
Studium i form kształcenia do istniejącego już Studium Kształcenia Podyplo-
mowego.



26

RADY WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Posiedzenia Rady Wydziału odbyły się 8 maja i 12 czerwca 2006 roku.
W dniu 8 maja Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk medycznych:

mgr Marii Biskupskiej, lek. Wojciechowi Groniowi oraz mgr. Rafałowi Staszew-
skiemu.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o dopuszczeniu do publicznej obrony: mgr.
Stanisława Faliszewskiego, lek. Katarzyny Wittmann, mgr. Jana Zamojskiego.

Wybrano komisję w przewodzie doktorskim: lek. Jerzego Nazara, lek. Jace-
ka Olasa, lek. Marcina Popowa, mgr Kaliny Torlińskiej-Maćkowiak. Wybrano
recenzentów pracy doktorskiej mgr. Remigiusza Tritta.

Wszczęto następujące przewody doktorskie oraz wybrano promotorów dla:
lek. Małgorzaty Deja, mgr Doroty Hędzelek, mgr Joanny Romańczukiewicz, lek.
Piotra Ziółkiewicza, lek. Tomasza Synowca. Rada Wydziału podjęła uchwałę
o zmianie tematu rozprawy doktorskiej mgr. Mirosława Andrusiewicza oraz wy-
brała komisję ds. oceny doktoratu. Wybrano także komisję dla rozprawy dok-
torskiej mgr Kingi Leśniewskiej.

Rada Wydziału poparła zatrudnienie dr. hab. Macieja Wilczaka na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Edukacji Medycznej.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na przedłużenie zatrudnienia dla: prof. dr
hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk i prof. dr. hab. Józefa Skrzypczaka w Zakładzie
Edukacji; mgr Małgorzaty Wojciechowskiej, mgr Danuty Zając, Brygidy Nowic-
kiej, lek. Roberta Stanka w Katedrze i Klinice Zdrowia Matki i Dziecka; mgr
Izabeli Rzymskiej i mgr Natalii Markwitz w Katedrze Nauk Społecznych; mgr
Moniki Kmieciak i mgr Iwony Walkowiak w Katedrze Pielęgniarstwa, dr Kata-
rzyny Olejniczak w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej oraz na zatrudnienie dr.
Macieja Sobkowskiego w Katedrze i Klinice Zdrowia Matki i Dziecka.

W dniu 12 czerwca Paulina Suszyńska-Rudzik z Urzędu Miasta Poznania
przedstawiła zasady działania i plany Poznań Convention Bureau oraz projekt
Ambasadorzy Kongresowego Poznania.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk medycz-
nych: mgr. Stanisławowi Faliszewskiemu, lek. Katarzynie Wittmann oraz mgr.
Janowi Zamojskiemu.

Rada Wydziału podjęła uchwałę o dopuszczeniu do publicznej obrony: mgr.
Remigiusza Trittowa, lek. Łukasza Kubaszewskiego.

Dokonano wyboru recenzentów w przewodach doktorskich dla: mgr Miro-
sława Andrusiewicza, lek. med. Joanny Kurzawy, mgr Kingi Leśniewskiej, mgr
Beaty Małeckiej, lek. med. Jacka Olasa, lek. med. Marcina Popowa, mgr Kaliny
Torlińskiej-Maćkowiak oraz lek. med. Artura Witkowskiego.

Wybrano komisję ds. oceny przewodu doktorskiego mgr Jany Menelskiej,
lek. Arkadiusza Trzosa, mgr Marty Bogusz-Osawa oraz dokonano zmiany tema-
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tu rozprawy doktorskiej i wybrano komisję w przewodzie doktorskim mgr Mai
Matthews-Kozaneckiej.

Wszczęto następujące przewody doktorskie oraz wybrano promotorów: lek.
Pawła Burchardta, mgr Edyty Kinel, mgr Honoraty Kubisiak-Rzepczyk, mgr
Jolanty Lenartowicz, mgr Beaty Pięta, mgr Barbary Grabowskiej-Fudala.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na powołanie prof. dr. hab. Tomasza Opali na
kierownika Katedry Zdrowia Matki i Dziecka oraz ordynatora-kierownika Klini-
ki Zdrowia Matki i Dziecka.

Rada Wydziału wybrała komisję konkursową na stanowisko profesora zwy-
czajnego w Zakładzie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie: dr. Jędrzeja Bujnego, mgr
Ewy Jakubek, mgr Beaty Bajurnej w Zakładzie Organizacji i Zarządzania; mgr
Emilii Malinowskiej, mgr Doroty Baum, mgr Magdaleny Strugały w Pracowni
Pielęgniarstwa Społecznego; mgr Katarzyny Jessa w Zakładzie Pielęgniarstwa
Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki; mgr Mai Strzeleckiej, dr. Bartosza
Bilskiego w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej; lek. Dariusza Mińkowskiego w Ka-
tedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej; lek. Joanny Kaźmier-
skiej w Zakładzie Elektroradiologii oraz na przedłużenie zatrudnienia: mgr
Krzysztofa Prętkiego w Katedrze Nauk Społecznych, dr Małgorzaty Posłusznej
w Zakładzie Edukacji, dr. Piotra Golusińskiego w Katedrze Pielęgniarstwa; dr
Dominiki Kanikowskiej, mgr Kingi Leśniewskiej w Katedrze Biologii i Ochrony
Środowiska; lek. Marcina Popowa w Katedrze Ratownictwa Medycznego; lek.
Krystiana Waraczewskiego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokryno-
logicznej; mgr Alicji Głowackiej-Rębała w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej, dr
hab. Jana Galickiego w Zakładzie Organizacji i Zarządzania; dr Anny Basa w Ka-
tedrze Pielęgniarstwa Pediatrycznego.
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ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE

Akademia Medyczna Poznań, dnia 8 maja 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 15/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 8 maja 2006 roku
w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U.Nr 164 poz. 1365) i §42 ust. 3 pkt 7 i 8 Statutu Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
Ustala się następujące wysokości opłat za studia niestacjonarne w Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dla osób rozpoczynających naukę w roku aka-
demickim 2006/2007:

1) Wydział Lekarski I
a) kierunek lekarski:

– I rok – 18.200 zł/rok
– II rok – 16.900 zł/rok
– III rok – 19.400 zł/rok
– IV rok – 19.100 zł/rok
– V rok – 14.100 zl/rok

2) Wydział Lekarski II
a) kierunek lekarsko-dentystyczny

– I rok – 16.200 zł/rok
– II rok – 15.300 zl/rok
– III rok – 19.500 zł/rok
– IV rok – 17.300 zł/rok

b) kierunek biotechnologia
– I rok – 15.000 zl/rok

c) kierunek zdrowie publiczne – specjalność technika dentystyczna
– I rok – 6.300 zł/rok
– II rok – 6.300 zł/rok
– III rok – 6.300 zł/rok
d) kierunek zdrowie publiczne – specjalność higiena dentystyczna
– I rok – 4.200 zl/rok
– II – 4.200 zł/rok
– III rok – 4.200 zł/rok
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3) Wydział Farmaceutyczny:
a) kierunek farmacja i analityka medyczna:
– I rok – 17,200 zł/rok
– II rok – 15,800 zł/rok
– III rok – 16,800 zł/rok
– IV rok – 17,300 zł/rok
b) kierunek kosmetologia – studia pierwszego stopnia
– I rok – 6.000 zł/rok
– II rok – 6.000 zł/rok
c) kierunek kosmetologia – studia drugiego stopnia
– I rok – 6.000 zł/rok
– II rok – 6.000 zł/rok
4) Wydział Nauk o Zdrowiu:
a) kierunek fizjoterapia (dawny wolny słuchacz)
– II rok – 15,800 zł/rok
b) kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia
– I rok – 4,200 zł/rok
– II rok – 4,200 zł/rok
– III rok – 3,700 zł/rok
– IV rok/I rok – studia drugiego stopnia – 3,700 zł/rok
– V rok/II rok – studia drugiego stopnia – 3,700 zł/rok

§2
Ustala się następującą odpłatność za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarza-
niu roku lub przedmiotu na studiach stacjonarnych:

– Wydział Lekarski – 26 zł
– Oddział Stomatologii – 24 zł
– Wydział Farmaceutyczny – 26 zł
– Wydział Nauk o Zdrowiu – 21 zł

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 16 maja 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarządzenie nr 16/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 16 maja 2006 roku
zmieniające zarządzenie Nr 33/02 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 października 2002 roku w sprawie powołania
Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 Przemie-
nienia Pańskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, zmienione zarządzeniem
nr 4/04 z dnia 30 stycznia 2004 roku

Na podstawie art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz §42 ust. 4 pkt 5 i ust. 3 pkt 8 Statutu
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
W zarządzeniu nr 33/02 zmienionym zarządzeniem 4/04 z dnia 30 stycznia 2004 roku
w części dotyczącej składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym nr 1 Przemienienia Pańskiego Akademii Medycznej w Poznaniu,
wprowadza się następujące zmiany:

1) odwołuje się z funkcji członka Pana Przemysława Pacia
2) powołuje się na członka Panią Olgę Hydzik.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 16 maja 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 17/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 16 maja 2006 roku
zmieniające zarządzenie Nr 27/02 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2002 roku w sprawie powołania
Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 im. He-
liodora Święcickiego Akademii Medycznej w Poznaniu, zmienione zarządzeniem
nr 17/03 z dnia 6 maja 2003 roku. i zarządzeniem 5/04 z 30 stycznia 2004 roku

Na podstawie art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz §42 ust. 4 pkt 5 i ust. 3 pkt 8 Statutu
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
W zarządzeniu numer 27/02 zmienionym zarządzeniem nr 17/03 z dnia 6 maja 2003
roku. i zarządzeniem 5/04 z 30 stycznia 2004 roku w części dotyczącej składu osobowe-
go Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 im. Heliodo-
ra Święcickiego Akademii Medycznej w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:

1) odwołuje się z funkcji członka Panią Barbarę Wojtaszewską
2) powołuje się na członka Panią Wandę Izydorek.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 16 maja 2006 r.
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 18/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 16 maja 2006 roku
zmieniające zarządzenie Nr 25/03 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Kli-
nik Stomatologicznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu, zmienione zarządzeniem 37/04 z dnia 6 października 2004 roku

Na podstawie art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz §42 ust. 4 pkt 5 i ust. 3 pkt 8 Statutu
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
W zarządzeniu Nr 25/03 zmienionym zarządzeniem 37/04 z dnia 6 października 2004
roku w części dotyczącej składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Klinik Stomatologicznych Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:

1) odwołuje się z funkcji członka Panią Elżbietę Prussak
2) powołuje się na członka Panią Elżbietę Galeja.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 16 maja 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 19/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 16 maja 2006 roku
zmieniające zarządzenie nr 28/02 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2002 roku w sprawie powołania
Rady Społecznej w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej, zmienione zarządzeniem nr 18/03 z dnia 19 maja
2003 roku, zarządzeniem nr 6/04 z dnia 30 stycznia 2004 roku i zarządzeniem
32/05 z dnia 28 lipca 2005 roku

Na podstawie art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz §42 ust. 4 pkt 5 i ust. 3 pkt 8 Statutu
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
W zarządzeniu numer 28/02 zmienionym zarządzeniem 18/03 z dnia 19.05.2003 r.,
zarządzeniem 6/04 z dnia 30.01.2004 r. i zarządzeniem 32/05 z dnia 28 lipca 2005
roku, w części dotyczącej składu osobowego Rady Społecznej w Ginekologiczno-Polożni-
czym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu SPZOZ, wprowadza się następujące zmiany:

1) odwołuje się z funkcji członka Panią Marię Krupecką
2) powołuje się na członka Panią Estellę Przybylską.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 22 maja 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 20/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie powołania Pracowni Diagnostyki, Edukacji i Leczenia Otyłości w Kate-
drze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia
Tętniczego na Wydziale Lekarskim I

Na podstawie §17 ust. 2 i §42 ust. 3 pkt 7 i 8 Statutu Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
Na Wydziale Lekarskim I, w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Meta-
bolicznych i Nadciśnienia Tętniczego tworzy się Pracownię Diagnostyki, Edukacji i Le-
czenia Otyłości.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 23 maja 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 21/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 23 maja 2006 roku
w sprawie powołania Pracowni Farmacji Praktycznej w Katedrze i Zakładzie Tech-
nologii Postaci Leku na Wydziale Farmaceutycznym

Na podstawie §17 ust. 2 i §42 ust. 3 pkt 7 i 8 Statutu Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
Na Wydziale Farmaceutycznym, w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku tworzy
się Pracownię Farmacji Praktycznej.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Katedry i Zakładu Technologii Po-
staci Leku.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 5 czerwca 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zarządzenie Nr 22/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 5 czerwca 2006 roku
w sprawie przekształcenia Ośrodka Ginekologii i Andrologii Wieku Rozwojowego
w Pracownię Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii w Klinice Ginekologii
Katedry Perinatologii i Ginekologii na Wydziale Lekarskim II

Na podstawie §17 ust. 2 i §42 ust. 3 pkt 7 i 8 Statutu Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
Na Wydziale Lekarskim II, w Klinice Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii
przekształca się Ośrodek Ginekologii i Andrologii Wieku Rozwojowego w Pracownię
Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Kliniki Ginekologii.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 7 czerwca 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 23/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 7 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian organizacyjnych – nadania imienia prof. Wacława Strażewicza
sali mikroskopowej znajdującej się w Collegium prof. Chmiela

Na podstawie §42 ust. 3 pkt 7 i 8 Statutu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu, uchwały nr 42/2006 z 25 kwietnia 2006 roku zarządza się, co następuje:

§1
Nadaje się imię prof. Wacława Strażewicza sali mikroskopowej znajdującej się w Colle-
gium prof. Chmiela.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Działowi Administracyjno-Gospodarczemu.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 9 czerwca 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 24/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 9 czerwca 2006 roku
w sprawie przedłużenia kadencji Komisji Pojednawczej ds. załatwiania sporów
o roszczenia pracowników ze stosunku pracy powołanej zarządzeniem nr 5/01
z 13 lutego 2001 r.

Na podstawie art. 245 kodeksu pracy i §42 ust. 3 pkt 7 i 8 Statutu Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
Przedłuża się kadencję Komisji Pojednawczej ds. załatwiania sporów o roszczenia pra-
cowników ze stosunku pracy powołanej zarządzeniem nr 5/01 z 13 lutego 2001 r. do
dnia 31.08.2006 r.

§2
Okres przedłużenia kadencji Komisji został uzgodniony w porozumieniu ze Związkiem
Zawodowym Pracowników Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 13 lutego
2006 r.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 12 czerwca 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 25/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 12 czerwca 2006 roku
w sprawie wprowadzenia Instrukcji kwalifikacji i gospodarowania rzeczowymi
aktywami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w Akademii Me-
dycznej w Poznaniu

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U.  Nr 164 poz. 1365), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.
U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o po-
datku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn.
zm.) oraz §42 ust. 3 pkt 8 Statutu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
Wprowadza się Instrukcję kwalifikacji i gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi
i wartościami niematerialnymi i prawnymi w Akademii Medycznej w Poznaniu, która
stanowi załącznik do zarządzenia.

§2
Traci moc zarządzenie Rektora nr 19/95 z 30 czerwca 1995 roku.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
w POZNANIU

INSTRUKCJA KWALIFIKACJI I GOSPODAROWANIA
RZECZOWYMI AKTYWAMI TRWAŁYMI

I WARTOŚCIAMI NIEMATERIALNYMI I PRAWNYMI
W AKADEMII MEDYCZNEJ

W POZNANIU

Poznań 2006
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Wprowadzenie
1. Instrukcja ustala jednolite zasady kwalifikacji i gospodarki rzeczowymi aktywami trwa-

łymi (środkami trwałymi i niskocennymi składnikami aktywów długotrwałego uży-
wania) oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi (oprogramowaniem kompute-
rowym) a także odpowiedzialności za powierzone mienie i sprawowania nad nimi
kontroli w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

2. Instrukcja została opracowana na podstawie:
– ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 roku Nr

121, poz. 591 z późniejszymi zmianami)
– ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005

roku, Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami)
– ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku: Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami),
– statutu Uczelni.

3. Szczegółowy tryb inwentaryzacji majątku Uczelni zawarty jest w instrukcji inwenta-
ryzacyjnej Akademii Medycznej w Poznaniu.

4. Sprawy nie objęte niniejszą instrukcją są uregulowane odrębnymi zarządzeniami we-
wnętrznymi.



42

Spis treści

I. Definicje
1. Definicja aktywów trwałych.
2. Definicja rzeczowych aktywów trwałych.
3. Definicja wartości niematerialnych i prawnych.
4. Definicja obcych aktywów trwałych.

II. Zasady postępowania przy nabywaniu, zbywaniu, obciążaniu lub udostępnianiu mie-
nia do używania.

III. Odpowiedzialność za powierzone mienie.

IV. Obowiązki Działu Aparatury przy zakupie i ewidencji oprogramowania komputerowego.

V. Obowiązki Działu Administracyjno-Gospodarczego przy prowadzeniu spraw zwią-
zanych z ruchem aktywów trwałych oraz ich oznaczaniem.

VI. Ustalanie wartości początkowej - wycena.

VII. Ewidencja aktywów trwałych.
1. Ewidencja aktywów trwałych zaliczanych do grupy „A”.
2. Ewidencja niskocennych składników majątku zaliczanych do grupy „B” i „C”.

VIII. Dokumentowanie operacji gospodarczych.
1. Przyjęcie do używania.
2. Postawienie w stan likwidacji.
3. Kradzież.
4. Niedobory.
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I.
Definicje

1. Definicja aktywów trwałych

1) Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie okre-
ślonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przy-
szłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

2) Aktywa trwałe to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obroto-
wych.

3) Do aktywów trwałych zaliczane są m.in. rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne.

2. Definicja rzeczowych aktywów trwałych

1) Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz
zaliczki na środki trwałe w budowie.

2) Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o ile speł-
niają następujące warunki:
a) przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok,
b) są kompletne,
c) są zdatne do użytku,
e) są przeznaczone na potrzeby jednostki.

3) Do środków trwałych zalicza się w szczególności:
a) nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle

i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.

4) Za środki trwałe w budowie uważa się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe
w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

5) Środki trwałe w Akademii dzieli się na środki trwałe, które zalicza się do grupy
„A” oraz środki trwałe o niskiej wartości początkowej tzw. niskocenne składniki
majątku.

2.1. Definicja środków trwałych zaliczanych do grupy „A”

Środki trwałe zalicza się do grupy „A”, gdy przewidywany okres ich używania jest dłuż-
szy niż rok, a jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza wartość, którą
określono w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w części dotyczącej
wartości początkowej środka trwałego, od którego dokonywany będzie odpis amortyza-
cyjny.
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2.2. Definicja niskocennych składników majątku

1) Za niskocenne składniki majątku uważa się takie składniki, których przewidywa-
ny okres używania jest dłuższy niż rok, a jednostkowa cena nabycia lub koszt
wytworzenia jest niższy, niż określono w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych, w części dotyczącej wartości początkowej środka trwałego, od którego
dokonywany będzie odpis amortyzacyjny.

2) Wyróżnia się dwie grupy niskocennych składników majątku:
a) grupę „ET” (gdy jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia mieści się

w przedziale, od 200 PLN do granicy określonej w ustawie o podatku docho-
dowym od osób prawnych, w części dotyczącej wartości początkowej środka
trwałego, od którego dokonywany będzie odpis amortyzacyjny);

b) grupę „C” (gdy jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia jest niższy
niż 200 PLN).

3. Definicja wartości niematerialnych i prawnych
1) Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez Uczelnię prawa majątkowe na-

dające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicz-
nej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jed-
nostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych

oraz zdobniczych,
c) know-how.

2) Wartości niematerialne i prawne w Akademii dzieli się na wartości niematerialne
i prawne, które zalicza się do grupy „A” oraz niskocenne wartości niematerialne
i prawne.

3.1. Definicja wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do grupy „A”

Wartości niematerialne i prawne zalicza się do grupy „A”, gdy przewidywany okres uży-
wania jest dłuższy niż rok, a jednostkowa cena nabycia przekracza wartość, którą okre-
ślono w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w części dotyczącej wartości
początkowej składnika majątku, od którego dokonywany będzie odpis amortyzacyjny.

3.2. Definicja niskocennych wartości niematerialnych i prawnych

Za niskocenne wartości niematerialne i prawne uważa się takie wartości, których prze-
widywany okres używania jest dłuższy niż rok, a jednostkowa cena nabycia jest niższa,
niż została określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w części
dotyczącej wartości początkowej aktywa trwałego, od którego dokonywany będzie odpis
amortyzacyjny. Wartości te zaliczane są do grupy „B”.
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4. Definicja obcych aktywów trwałych

1) Aktywa, spełniające kryteria aktywów trwałych, zakupione z prowadzonych prac
badawczych, zaliczane są do obcych aktywów trwałych i ewidencjonowane poza-
bilansowe. Po zakończeniu pracy badawczej aktywa nadające się do dalszego wy-
korzystania przyjmowane są do ewidencji środków trwałych (jako całkowicie
umorzone).

2) Aktywa trwałe przyjęte do używania na czas oznaczony na podstawie umowy naj-
mu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zaliczane są do akty-
wów trwałych korzystającego – Akademii, czyli jednej ze stron umowy, gdy umo-
wa pomiędzy stronami „finansującą” i „korzystającą” spełnia co najmniej jeden
z następujących warunków:
a) przenosi własność przedmiotu na rzecz „korzystającego” po zakończeniu okre-

su, na który została zawarta,
b) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez „korzystającego”, po zakoń-

czeniu okresu, na który została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej
z dnia nabycia,

c) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywa-
nemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa mająt-
kowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu; prawo wła-
sności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została za-
warta, przeniesione na korzystającego,

d) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona została w dniu zawarcia
umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza
90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień; w sumie opłat
uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobo-
wiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu; do
sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za świadczenia
dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli
korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,

e) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umo-
wy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia
umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych
w dotychczasowej umowie,

f) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie po-
wstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa
korzystający,

g) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystają-
cego; może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadza-
nia w nim istotnych zmian.
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II.
Zasady postępowania przy nabywaniu, zbywaniu,
obciążaniu lub udostępnianiu mienia do używania

1) Akademia jest obowiązana uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnika-
mi aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do
wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwesty-
cji długoterminowych, w tym oddania tych składników do spółki lub spółdzielni,
jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w zło-
tych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.

2) Zgoda Senatu AM jest wymagana przy:
a) nabyciu, zbyciu lub obciążaniu składników mienia przez Akademię o warto-

ści przekraczającej 50.000 euro, przy czym ograniczenie to nie dotyczy wydat-
ków realizowanych ze środków przyznanych na zakupy celowe,

b) przyjmowaniu darowizny, spadku lub zapisu o wartości przekraczającej
100.000 euro.

3) Decyzje o przeniesieniu składników majątkowych pomiędzy jednostkami Akade-
mii podejmuje rektor lub z jego upoważnienia kanclerz.

4) Udostępnienie do używania składnika mienia poza jednostkę organizacyjną pra-
cownikowi lub jednostce zewnętrznej wymaga zgody rektora lub z jego upoważ-
nienia kanclerza.

III.
Odpowiedzialność za powierzone mienie

1) Kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik tematu badawczego, któremu
przydzielono składniki mienia, odpowiada za ich prawidłowe wykorzystywanie.

2) Kierownik jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny materialnie za powierzo-
ne mienie po podpisaniu oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności material-
nej za majątek powierzony inwenturą zdawczo-odbiorczą oraz po przyjęciu na
stan składników majątku na podstawie:
a) dowodu przyjęcia „OT” (wystawia Sekcja Ewidencji Inwentarza; dot. aktywów

trwałych zaliczanych do grupy „A”),
b) dowodu przyjęcia „OTL” (wystawia Sekcja Ewidencji Inwentarza; dot. akty-

wów trwałych zaliczanych do grupy „A”),
c) dowodu „OTN” (wystawia Sekcja Ewidencji Inwentarza; dot. aktywów trwa-

łych zaliczanych do grupy „B”),
d) dowodu „ZMT” (wystawia Sekcja Ewidencji Inwentarza; dot. aktywów trwa-

łych zaliczanych do grupy „A”),
e) dowodu „ZMN” (wystawia Sekcja Ewidencji Inwentarza; dot. aktywów trwa-

łych zaliczanych do grupy „B”),
f) faktury dostawy (po zatwierdzeniu faktury pod względem merytorycznym).
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3) Kierownik jednostki organizacyjnej może scedować na podległego pracownika przy-
jętą przez siebie odpowiedzialność materialną za używany przez niego majątek.

4) Pracownik, któremu indywidualnie powierzono mienie podpisuje deklarację
o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Taka możliwość
istnieje, gdy warunki lokalowe zapewniają właściwe zabezpieczenie powierzone-
go mienia.

5) Pracownik, któremu powierzono mienie odpowiada materialnie za szkodę powstałą
w tym mieniu. Od odpowiedzialności tej pracownik może się uwolnić, jeżeli wy-
każe, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.

6) Odpowiedzialność materialną za szkodę powstałą w mieniu ogólnodostępnym
ponosi pracownik, który spowodował szkodę.

7) Kierownik jednostki organizacyjnej i upoważnieni przez niego pracownicy odpo-
wiadają za:
a) kontrolę merytoryczną dowodów obrotu aktywami trwałymi,
b) uzgadnianie i potwierdzanie raz w roku zgodności stanu faktycznego z ewi-

dencyjnym aktywów trwałych zaliczanych do grupy „A” i „B”,
c) właściwą gospodarkę aktywami trwałymi (wykorzystanie aktywów trwałych,

konserwację i naprawy),
d) analizę przydatności aktywów trwałych,
e) wnioskowanie o postawienie w stan likwidacji aktywa trwałego, w przypadku

stwierdzenia braku przydatności danego składnika majątku w miejscu jego
używania lub w przypadku zużycia składnika majątku (technicznego, ekono-
micznego) bądź uszkodzenia lub zniszczenia.

f) właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia.
8) Pracownicy Akademii są zobowiązani do dbania o majątek i jego zabezpieczanie.
9) Dowodem zwalniającym z odpowiedzialności materialnej jest sporządzenie i pod-

pisanie:
a) dowodu likwidacji „LTB”, „LN”, „LSP-T”, „LSP-N” (wystawia Sekcja Ewiden-

cji Inwentarza; dot. aktywów trwałych zaliczanych: do grupy „A” - „LTB”, „LSP-
T” i do grupy „B” - „LSP-NB” - .LN”),

b) dowodu przesunięcia między miejscami używania „ZMT” i „ZMN” (wystawia
Sekcja Ewidencji Inwentarza; dot. aktywów trwałych zaliczanych do grupy
„A” - „ZMT”, „B” - „ZMN”),

c) protokółu zdawczo-odbiorczego przez nowo upoważnionego pracownika.

IV.
Obowiązki Działu Aparatury przy zakupie i ewidencji

oprogramowania komputerowego

1) Licencje oprogramowania komputerowego zaliczane są do wartości niematerial-
nych i prawnych.

2) Dział Aparatury zakupuje, zleca instalację i prowadzi ewidencję oprogramowania
zainstalowanego na komputerach.
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3) Zlecenie zainstalowania oprogramowania odbywa się w formie pisemnej przy
uwzględnieniu typu komputera i numeru inwentarzowego.

4) Licencje zakupione przez Dział Aparatury w ramach MOLP instalowane są na
komputerach w jednostkach organizacyjnych przez właściwych administratorów
lokalnych sieci informatycznych, na podstawie kopii licencji przydzielonej przez
Dział Aparatury. Po instalacji, administrator zgłasza do Działu Aparatury numer
inwentarzowy komputera, na którym dokonał instalacji.

5) Licencje zakupione przez Dział Aparatury na zamówienie jednostki organizacyj-
nej na pojedyncze stanowiska mogą być zainstalowane przez pracownika tej jed-
nostki lub administratora, przy czym należy zgłosić do Działu Aparatury numer
inwentarzowy komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie oraz numer
licencji.

6) Po zakupie nowego komputera z oprogramowaniem i wystawieniu stosownych
dokumentów przez Sekcję Ewidencji Inwentarza, pracownik tej Sekcji zgłasza do
Sekcji Komputerowej numer inwentarzowy komputera oraz numer licencji pro-
gramów zakupionych wraz z komputerem.

7) Sekcja Komputerowa dokonuje przeniesienia oprogramowania na inny komputer
po zgłoszeniu przez użytkownika.

V.
Obowiązki Działu Administracyjno-Gospodarczego przy prowadzeniu spraw

związanych z ruchem aktywów trwałych oraz ich oznaczaniem

Dział Administracyjno-Gospodarczy jest odpowiedzialny za:
1) Prowadzenie całości spraw związanych z ruchem aktywów trwałych zaliczanych

do grupy „A” i grupy „B” tzn.:
a) wystawianie dowodów „OT” (dla aktywów trwałych zaliczanych do grupy „A”

– załącznik nr 1),
b) wystawianie dowodów „OTL” (dla aktywów trwałych zaliczanych do grupy

„A” – załącznik nr 2),
c) wystawianie dowodów „OTN” (dla aktywów trwałych zaliczanych do grupy

„B” – załącznik nr 3),
d) wystawianie dowodów „ZMT” (dla aktywów trwałych zaliczanych do grupy

„A” – załącznik nr 4),
e) wystawianie dowodów „ZMN” (dla aktywów trwałych zaliczanych do grupy

„B” – załącznik nr 5),
f) wystawianie dowodów „LTB”, „LCT-B”, „LSP-T” (dla aktywów trwałych zali-

czanych do grupy „A” - załącznik nr 6, 7, 8),
g) wystawianie dowodów „LN”, „LCN”, „LSP-N” (dla aktywów trwałych zalicza-

nych do grupy „B” - załącznik nr 9, 10, 11),
h) prowadzenie ewidencji komputerowej składników majątku zaliczanych do

aktywów trwałych zaliczanych do grupy „B”,
i) przeprowadzanie kasacji lub częściowej kasacji rzeczowych aktywów trwałych

i oprogramowania komputerowego,
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j) sporządzanie protokółu kasacyjnego,
k) sprzedaż majątku.

2) Koordynację spraw związanych z postawieniem w stan likwidacji aktywów trwa-
łych.

3) Umieszczanie na stronach internetowych Akademii danych dotyczących składni-
ków majątku przeznaczonych decyzją kanclerza do zagospodarowania lub od-
sprzedaży.

4) Oznaczanie nadanymi numerami inwentarzowymi poszczególnych składników ma-
jątku. Numery inwentarzowe nadaje się na cały okres użytkowania, w sposób trwały,
na widocznym miejscu. Po wyksięgowaniu z ewidencji numer nie może być nada-
ny innemu składnikowi.

VI.
Ustalanie wartości początkowej – wycena

1) Wartością początkową rzeczowego aktywa trwałego lub wartości niematerialnej
i prawnej ujmowaną w ewidencji jest:
a) w razie nabycia w drodze kupna – cena nabycia,
b) w razie nabycia w drodze kupna używanego składnika majątku – wartość ryn-

kowa uwzględniająca stopień zużycia,
c) w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia,
d) w razie nabycia w drodze darowizny, spadku lub w inny nieodpłatny sposób -

wartość rynkowa z dnia nabycia,
e) w razie nabycia w drodze darowizny spadku lub w inny nieodpłatny sposób

używanego składnika majątku – wartość rynkowa uwzględniająca stopień zu-
życia,

f) w razie ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wartość rynkowa uwzględniają-
ca stopień zużycia,

g) wartość godziwa w przypadku, gdy dany składnik nie występuje na rynku.
2) Zgodnie z ustawą o rachunkowości za cenę nabycia uważa się cenę zakupu skład-

nika aktywów, która obejmuje kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających
odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku
importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powięk-
szona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika
aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie
z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowa-
dzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, upusty, inne podobne zmniejszenia i odzy-
ski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szcze-
gólności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny doko-
nuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

3) Koszt wytworzenia produktu, zgodnie z ustawą o rachunkowości, obejmuje kosz-
ty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną
część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bez-
pośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyska-
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nia i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione
w związku z doprowadzeniem produktu – do postaci i miejsca, w jakich znajduje
się w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytworzenia pro-
duktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji
oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomo-
wi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Jeżeli
nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje
się wg ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniej-
szonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży,
a w przypadku produktu w toku – także z uwzględnieniem stopnia jego przetwo-
rzenia. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów: będących konsekwencją
nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, ogólnych za-
rządu, magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów oraz sprzedaży.

4) Za wartość (cenę) sprzedaży netto składnika aktywów, zgodnie z ustawą o ra-
chunkowości, przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego
sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną
o rabaty, opusty i inne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem skład-
nika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną
dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto da-
nego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na
dzień bilansowy.

5) Za wartość godziwą, zgodnie z ustawą o rachunkowości, przyjmuje się kwotę, za
jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulo-
wane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze
poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

6) Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że
kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości
w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

7) Wyceny aktywów trwałych pochodzących z darowizn, ujawnionych w trakcie in-
wentaryzacji oraz innych dokonuje komisja ds. wyceny aktywów trwałych powo-
łana przez kanclerza Uczelni.

8) Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia rzeczowego
aktywa trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie,
rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodujące, że jego wartość użyt-
kowa po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używa-
nia wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jako-
ścią produktów uzyskiwanych przy jego pomocy, kosztami eksploatacji lub inny-
mi miarami. Aktywa trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków ponie-
sionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację w da-
nym roku przekracza wartość, którą określono w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych, w części dotyczącej wartości początkowej środka trwałego, od
którego dokonywany będzie odpis amortyzacyjny i wydatki te powodują wzrost
wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do
używania.
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9) Nakłady ponoszone na remont rzeczowego aktywa trwałego mają na celu utrzy-
manie lub przedłużenie jego sprawności technicznej, przy zachowaniu wartości
użytkowej.

10) W razie trwałego odłączenia od danego rzeczowego aktywa trwałego części skła-
dowej lub peryferyjnej, jego wartość początkową zmniejsza się, od następnego
miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia)
odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów
amortyzacyjnych.

11) Za datę zmiany wartości początkowej aktywa trwałego przyjmuje się następujące
zasady w przypadku:

a) budowy – data zakończenia budowy, tj. protokolarnego odbioru,
b) przeszacowania – data określona w przepisach o przeszacowaniu,
c) ujawnienia nadwyżki lub niedoboru – data ujawnienia różnicy inwentaryzacyj-

nej, wynikającej z protokółu komisji,
c) kasacji – data zatwierdzenia protokółu kasacyjnego przez kanclerza Uczelni,
d) sprzedaży – data sprzedaży,
e) podjęcia wiadomości, że dany składnik nie przyniesie w przyszłości korzyści eko-

nomicznych.

VII.
Ewidencja aktywów trwałych

1. Ewidencja aktywów trwałych zaliczanych do grupy „A”

1) Ewidencja aktywów trwałych zaliczanych do grupy „A” prowadzona jest w syste-
mie komputerowym. Ewidencja prowadzona jest odrębnie dla środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych. Obce aktywa trwałe ewidencjonowane
są pozabilansowo, poza przyjętymi w leasingu finansowym.

2) Ewidencja syntetyczna prowadzona jest na kontach „Środki trwałe” i „Wartości
niematerialne i prawne” oraz korygujących kontach umorzeniowych. Szczegóło-
we zasady ewidencji określają przyjęte w Akademii Medycznej zasady (polityka)
rachunkowości i uczelniany plan kont.

3) Ewidencję analityczną aktywów trwałych prowadzi Sekcja Majątkowa.
4) Aktywa trwałe, co do zasady, amortyzowane są liniowo od pierwszego dnia mie-

siąca następującego po uruchomieniu i przekazaniu do używania, zgodnie z zasa-
dami określonymi w „Zasadach (polityce) rachunkowości Uczelni”.

2. Ewidencja niskocennych składników majątku zaliczanych do grupy „B” i „C”

1) Ewidencję aktywów trwałych zaliczanych do grupy „B” prowadzi w systemie kom-
puterowym Sekcja Ewidencji Inwentarza wchodząca w skład Działu Administra-
cyjno-Gospodarczego. Poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni zakładają
i prowadzą księgi inwentarzowe. Uzgadnianie ksiąg z ewidencją komputerową od-
bywa się obowiązkowo raz w roku.



52

2) Ewidencję ilościową składników majątku grupy „C” prowadzą poszczególne jed-
nostki organizacyjne Uczelni we właściwych książkach inwentarzowych.

3) Niskocenne składniki aktywów trwałych amortyzowane są jednorazowym odpi-
sem w koszty w momencie przekazania ich do używania.

4) Składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej mogą być grupo-
wane w grupy rodzajowe i wprowadzane na stan inwentarzowy.

VIII.
Dokumentowanie operacji gospodarczych

Zasady dokumentowania operacji gospodarczych związanych z aktywami trwałymi okre-
ślone zostały w „Instrukcji zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania
dokumentów w Akademii Medycznej w Poznaniu”.

1. Przyjęcie do używania

1.1. Aktywa trwałe zaliczane do grupy „A”

Przyjęcie do używania aktywów trwałych zaliczanych do grupy „A” odbywa się w oparciu
o dowód „OT” lub „OTL” w drodze:

a) zakupu,
b) rozliczenia zakończonej inwestycji,
c) ujawnienia nadwyżek - na podstawie protokółu zespołu koordynacyjno-opinio-

dawczego ds. inwentaryzacji AM,
d) rozliczenia pracy badawczej,
e) umowy darowizny,
f) rozliczenia mebli wykonanych przez Stolarnię,
g) noty księgowej,
h) nieodpłatnego przyjęcia,
i) leasingu.

1.2. Niskocenne składniki majątku zaliczane do grupy „B”

Przyjęcie do używania niskocennych składników majątku zaliczanych do grupy „B” od-
bywa się w oparciu o dowód „OTN” w drodze:

a) zakupu,
b) nieodpłatnego przyjęcia,
c) rozliczenia pracy badawczej,
d) ujawnienia nadwyżek - na podstawie protokółu zespołu koordynacyjno-opinio-

dawczego ds. inwentaryzacji AM,
e) noty księgowej,
f) rozliczenia mebli wykonanych przez Stolarnię,
g) umowy darowizny.
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2. Postawienie w stan likwidacji aktywów trwałych

Aktywa trwałe postawione w stan likwidacji mogą być zagospodarowane, odsprzedane
lub poddane kasacji.

1) Jednostka organizacyjna posiadająca na stanie nieużywaną bądź niesprawną apa-
raturę, sprzęt, oprogramowanie komputerowe, meble występuje do Działu Admi-
nistracyjno-Gospodarczego z wnioskiem o postawienie w stan likwidacji aktywa
trwałego, na obowiązującym druku (załącznik nr 12, 13, 14), dostępnym również
na stronach internetowych Akademii.

2) Sekcja Ewidencji Inwentarza, po wpisaniu do rejestru, przekazuje wnioski do wła-
ściwej komisji, która wydaje orzeczenie o stanie technicznym aktywa trwałego.

3) W Uczelni funkcjonują powołane zarządzeniem kanclerza komisje ds. orzeczeń
technicznych:
a) aparatury i sprzętu,
b) sprzętu komputerowego i oprogramowania,
c) mebli i drobnego sprzętu.

4) Po dokonaniu oceny przez komisję, wniosek wraz z orzeczeniem przekazywany
jest do Działu Administracyjno-Gospodarczego. W przypadku aparatury, która
nie może być poddana ocenie przez właściwą komisję, Dział Administracyjno-
Gospodarczy wystawia zlecenie wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, wskaza-
nej przez uczelnianą komisję ds. orzeczeń.

5) Właściwie przygotowany i sprawdzony wniosek, Dział Administracyjno-Gospo-
darczy przekazuje kanclerzowi lub upoważnionemu zastępcy kanclerza, w celu
podjęcia decyzji o zagospodarowaniu, odsprzedaży lub przeznaczeniu do kasacji
składnika majątku.

2.1. Zagospodarowanie – zmiana miejsca używania

1) W przypadku podjęcia decyzji przez kanclerza o zagospodarowaniu aktywa trwa-
łego przez inną jednostkę organizacyjną Akademii, Dział Promocji, na podstawie
informacji uzyskanej z Działu Administracyjno-Gospodarczego, umieszcza na stro-
nie internetowej Uczelni dane dotyczące tego aktywa. Oferta ważna jest przez
miesiąc. Jednostki organizacyjne Akademii zainteresowane ofertą mogą składać
zapotrzebowanie w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. Ich potrzeby będą
uwzględniane w pierwszej kolejności. Decyzję w przedmiotowej sprawie podej-
muje kanclerz AM.

2) W przypadku wskazania przez dotychczasowego użytkownika miejsca przesu-
nięcia aktywa trwałego, strona przekazująca występuje bezpośrednio do kancle-
rza lub upoważnionego zastępcy kanclerza o podjęcie decyzji w przedmiotowej
sprawie.

3) Dowodem dokumentującym zmianę miejsca używania jest:
a) w przypadku aktywów trwałych zaliczanych do grupy „A” – dowód „ZMT”,
b) w przypadku niskocennych składników majątku zaliczanych do grupy „B” –

dowód „ZMN”.
4) Sekcja Ewidencji Inwentarza wystawia ww. dowody i prowadzi ich rejestr. Kolejne

numery dowodom nadaje system komputerowy.
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2.2. Sprzedaż

1) Szczególnym przypadkiem likwidacji aktywa trwałego jest sprzedaż następująca
zarówno w razie nieprzynoszenia korzyści ekonomicznych dla Uczelni, jak też
w celu zastąpienia, już częściowo zużytych środków, nowo zakupionymi o lep-
szych parametrach technicznych i niższych kosztach eksploatacji.

2) Składniki majątku wycofane z używania w jednostce organizacyjnej i postawione
w stan likwidacji mogą być przeznaczone do odsprzedaży po wyczerpaniu wszyst-
kich możliwości zagospodarowania.

3) W przypadku podjęcia decyzji przez kanclerza o odsprzedaży aktywa trwałego,
Dział Promocji, na podstawie informacji uzyskanej z Działu Administracyjno-
Gospodarczego, umieszcza na właściwej stronie internetowej Uczelni dane doty-
czące tego aktywa. Oferta ważna jest przez miesiąc. W przypadku braku ofert ze
strony jednostek organizacyjnych Akademii, będą rozpatrywane wnioski pracow-
ników zainteresowanych odkupieniem. Gdy brak zainteresowania ze strony jed-
nostek organizacyjnych oraz pracowników, aktywa trwałe może odkupić podmiot
zewnętrzny.

4) Aktywa trwałe przeznaczone decyzją kanclerza do odsprzedaży podlegają wyce-
nie przez komisję ds. wyceny aktywów trwałych przeznaczonych do odsprzedaży.
Wycena musi być zatwierdzona przez kanclerza. Sprawy związane ze sprzedażą
prowadzi Sekcja Ewidencji Inwentarza.

5) W przypadku braku chętnych na oferowane aktywa trwałe, po upływie miesiąca
od umieszczenia oferty na stronie internetowej, Dział Administracyjno-Gospo-
darczy zwraca się do kanclerza o podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia
kasacji.

6) Sekcja Ewidencji Inwentarza sporządza odpowiednio dowód „LSP-T” lub „LSP-N”,
umożliwiający sprzedaż aktywa trwałego.

7) Fakturę VAT wystawia Sekcja Gospodarcza.
8) Wyksięgowanie z ewidencji następuje na podstawie dowodu „LTB” lub „LN” oraz

kopii faktury.

2.3. Kasacja

1) Komisja ds. orzeczeń technicznych może wnioskować o przeprowadzenie kasacji
aktywów trwałych, jeżeli:
a) nastąpiło naturalne i całkowite zużycie (techniczne i ekonomiczne) w okresie

eksploatacji,
b) zostały uszkodzone lub zniszczone w toku eksploatacji w takim stopniu, że

nie nadają się do dalszej eksploatacji (naprawa lub remont jest ekonomicznie
nieuzasadniony),

c) zostały zniszczone na skutek zdarzenia losowego,
d) nie nadają się do współpracy z innymi aktywami trwałymi, a przystosowanie

byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione,
e) są zbędne i nie będą przynosić w przyszłości korzyści ekonomicznych.
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2) Uczelniana komisja kasacyjna przeprowadza fizyczną kasację aktywa trwałego na
podstawie decyzji kanclerza. Podczas kasacji realizowane są zalecenia, komisji
ds. orzeczeń technicznych względnie kanclerza AM, w zakresie odzysku możli-
wych do zagospodarowania elementów urządzenia. Do pozostałych po środku trwa-
łym elementów, stosuje się przepisy ustawy o ochronie środowiska.

3) Po dokonaniu fizycznej kasacji aktywa trwałego przez komisję kasacyjną pracow-
nik Sekcji Ewidencji Inwentarza sporządza protokół kasacyjny. Kolejny numer
protokółu wynika z prowadzonej ewidencji.

4) Na podstawie protokółu kasacyjnego pracownik Sekcji Ewidencji Inwentarza wy-
stawia dokument „LTB” (dot. aktywów trwałych zaliczanych do grupy „A”) lub
„LN” (dot. niskocennych składników majątku zaliczanych do grupy „B”). Kolejne
numery ww. dowodom nadawane są przez system komputerowy.

5) Wyksięgowanie aktywa trwałego z ewidencji następuje na podstawie dowodu „LTB”
lub „LN”.

3. Kradzież

1) W przypadku stwierdzenia kradzieży aktywa trwałego, kierownik jednostki o zda-
rzeniu niezwłocznie informuje władze Uczelni oraz zgłasza fakt organom ściga-
nia. Po zakończeniu dochodzenia przez organy ścigania i wystawieniu dokumen-
tów potwierdzających wystąpienie kradzieży, kanclerz podejmuje decyzję o zdję-
ciu aktywa trwałego z ewidencji inwentarza.

2) Na podstawie decyzji kanclerza Sekcja Ewidencji Inwentarza wystawia odpowied-
nio dowód „LTB” lub „LN” i następuje wyksięgowanie aktywa trwałego z ewiden-
cji bilansowej oraz przeniesienie do ewidencji pozabilansowej. Wyksięgowanie
z ewidencji pozabilansowej następuje na podstawie protokółu policji lub proku-
ratury o umorzeniu dochodzenia w sprawie zgłoszonej kradzieży.

3) W przypadku odnalezienia aktywa trwałego, ponownie zostaje wprowadzane do
ewidencji bilansowej.

4. Niedobory
1) Niedobory składników majątku ujawniane są w wyniku porównania stanu fak-

tycznego (spis z natury) z ich stanem ewidencyjnym.
2) Niedobory mogą być pozorne lub faktyczne (niezawinione i zawinione), przy czym:

a) charakter niedoboru określa zespół koordynacyjno-opiniodawczy ds. inwen-
taryzacji w protokóle sporządzonym po przeprowadzeniu postępowania wyja-
śniającego,

b) niedobory pozorne mogą wynikać z:
– błędów w ewidencji księgowej
– błędów w przeprowadzonym spisie z natury
– błędów pomiarowych
– nieudokumentowanego przemieszczenia składników majątku,
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c) niedobory pozorne, po wyjaśnieniu przez zespół koordynacyjno-opiniodawczy
ds. inwentaryzacji, korygowane są poprzez:
– usunięcie błędów z ewidencji księgowej
– przeprowadzenie dodatkowego spisu z natury
– uzupełnienie ewidencji w oparciu o dowody dokumentujące dokonane prze-

mieszczenie składników majątku,
d) stwierdzenie niedoboru faktycznego (niezawinionego i zawinionego) powodu-

je konieczność wyksięgowania brakującego składnika majątku z ewidencji,
e) w sytuacji uznania przez zespół koordynacyjno-opiniodawczy ds. inwentaryza-

cji niedoboru faktycznego za zawiniony, właściwy pracownik Kwestury, wysta-
wia notę obciążeniową na nazwisko osoby odpowiedzialnej za powstanie niedo-
boru, w wysokości bieżącej wartości rynkowej pomniejszonej o 10% umorzenia
za każdy rok eksploatacji składnika majątku, przy czym maksymalnie wysokość
umorzenia nie może przekroczyć 90% bieżącej ceny nabycia,

f) podstawą wyksięgowania brakującego składnika majątku jest:
– pisemna zgoda kanclerza Uczelni na odpisanie różnicy inwentaryzacyjnej,
– protokół zespołu koordynacyjno-opiniodawczego ds. inwentaryzacji.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 14 czerwca 2006 r.
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie nr 26/06
Rektora Akademii Medycznej im, Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 14 czerwca 2006 roku
zmieniające zarządzenie Nr 25/03 Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Spo-
łecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Klinik Sto-
matologicznych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmie-
nione zarządzeniem 37/04 z 6 października 2004 r., 18/06 z 16 maja 2006 r.

Na podstawie art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz §42 ust. 4 pkt 5 i ust. 3 pkt 8 Statutu
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
W zarządzeniu Nr 25/03 zmienionym zarządzeniem 37/04 z 6 października 2004 r.,
18/06 z 16 maja 2006 r. w części dotyczącej składu osobowego Rady Społecznej Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Klinik Stomatologicznych
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) odwołuje się z funkcji członka Pana Mariusza Mielcarka
2) powołuje się na Członka Panią Irenę Skrzypczak.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 22 czerwca 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 27/06
Rektora Akademii Medycznej im, Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Na podstawie §16 pkt 3 oraz §42 ust 3 pkt 7 i 8 Statutu Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu zmienia się nazwę Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii
i Traumatologii na Klinikę Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii.

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 28 czerwca 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 28/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej dla diagnostów laboratoryjnych ubie-
gających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki
medycznej wg programu uzupełniającego

Na podstawie §44 ust. 2, §42 ust.3 pkt 8 Statutu Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, w związku §12 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
16 kwietnia 2004 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez
diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 126, poz. 1319) zarządza się, co
następuje:

§1
Powołuje się Komisję kwalifikacyjną dla diagnostów laboratoryjnych, ubiegających się
o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej wg pro-
gramu uzupełniającego w postępowaniu kwalifikacyjnym, które odbędzie się od 15 czerw-
ca do 15 lipca 2006 roku, w następującym składzie:

Przewodniczący – prof. zw. dr hab. med. Zygmunt Kopczyński,
Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia podyplomowego diagnostów
laboratoryjnych

Członkowie – dr n. farm. Ewa Ignatowicz – przedstawiciel Rektora,
– mgr Dorota Kicka – przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Zdro-

wia Publicznego
– mgr Elżbieta Okoń – Przedstawiciel Krajowej Rady Diagnostów

Laboratoryjnych
– prof. zw. dr hab. med. Zygmunt Kopczyński – Konsultant Wojewódzki

w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do opracowania Regulaminu pracy Komisji.

§3
Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



60

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 28/06

REGULAMIN
pracy komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Rektora Akademii Medycznej

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1. Regulamin określa zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla dia-
gnostów laboratoryjnych ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie
laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1) ocenę formalną wniosku i dokumentów złożonych przez diagnostów laboratoryj-

nych ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji,
2) ocenę wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć zawodowych diagnosty la-

boratoryjnego w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę miejsc spe-
cjalizacyjnych w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

3. Ocenę wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć zawodowych diagnosty la-
boratoryjnego wyraża się w punktach według następującej punktacji:
1) tytuł specjalisty w pokrewnej dziedzinie – 10 pkt.,
2) specjalizacja I stopnia w pokrewnej dziedzinie – 9 pkt.,
3) doświadczenie zawodowe w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji – 1 pkt.

za każdy rok,
4)   opublikowanie artykułu naukowego lub przygotowanie i wygłoszenie referatu na

zjazd, kongres, konferencję lub sympozjum – od 4 do 8 pkt. za każdy artykuł lub
wystąpienie, nie więcej jednak niż 40 pkt.,

5)   rozmowa kwalifikacyjna składająca się z trzech pytań z podstaw diagnostyki labo-
ratoryjnej – do 10 pkt. za każde pytanie.

4. Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę liczby punktów uzyskanych za
ocenę wiedzy i osiągnięć zawodowych.

5. W przypadku, gdy liczba diagnostów laboratoryjnych wnioskujących w jednostce
kształcącej o przystąpienie do specjalizacji przekroczy liczbę wolnych miejsc specja-
lizacyjnych, do specjalizacji kwalifikuje się te osoby, które uzyskały największą liczbę
punktów.

6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej diagnostów laboratoryjnych jedna-
kowej liczby punktów kwalifikujących ich do ostatniego w kolejności miejsca, postę-
powanie kwalifikacyjne obejmuje dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

7. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając
liczbę miejsc szkoleniowych, komisja kwalifikacyjna sporządza listę diagnostów la-
boratoryjnych zakwalifikowanych do odbywania określonej specjalizacji i po wpro-
wadzeniu kodu w miejsce danych osobowych, udostępnia ją w siedzibie jednostki
kształcącej i Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

8. Zakwalifikowanie diagnosty laboratoryjnego do odbywania określonej specjalizacji
stanowi podstawę do jej rozpoczęcia.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 28 czerwca 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 29/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej dla diagnostów laboratoryjnych ubie-
gających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej wg.
programu uzupełniającego

Na podstawie §44 ust. 2, §42 ust.3 pkt 8 Statutu Akademii Medycznej im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, w związku §12 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
16 kwietnia 2004 roku w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez
diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 126, poz. 1319) zarządza się, co
następuje:

§1
Powołuje się Komisję kwalifikacyjną dla diagnostów laboratoryjnych, ubiegających się
o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej wg. programu uzupeł-
niającego w postępowaniu kwalifikacyjnym, które odbędzie się od 15 czerwca do 15
lipca 2006 roku , w następującym składzie:
Przewodniczący – prof. zw. dr hab. med. Zygmunt Kopczyński,

Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia podyplomowego diagnostów
laboratoryjnych

Członkowie – prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz – przedstawiciel Rektora,
– mgr Dorota Kicka – przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Zdro-

wia Publicznego,
– mgr Paweł Gruszczyński – Przedstawiciel Krajowej Rady Diagnos-

tów Laboratoryj nych,
– lek. med. Maria Orłowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie

mikrobiologii lekarskiej

§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do opracowania Regulaminu pracy Komisji.

§3
Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 29/06

REGULAMIN
pracy komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Rektora Akademii Medycznej

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1. Regulamin określa zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla dia-
gnostów laboratoryjnych ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie
mikrobiologii medycznej.

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1) ocenę formalną wniosku i dokumentów złożonych przez diagnostów laboratoryj-

nych ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji,
2) ocenę wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć zawodowych diagnosty la-

boratoryjnego w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę miejsc spe-
cjalizacyjnych w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

3. Ocenę wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć zawodowych diagnosty la-
boratoryjnego wyraża się w punktach według następującej punktacji:
1) tytuł specjalisty w pokrewnej dziedzinie – 10 pkt.,
2) specjalizacja I stopnia w pokrewnej dziedzinie – 9 pkt.,
3) doświadczenie zawodowe w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji – 1 pkt.

za każdy rok,
4) opublikowanie artykułu naukowego lub przygotowanie i wygłoszenie referatu na

zjazd, kongres, konferencję lub sympozjum – od 4 do 8 pkt. za każdy artykuł lub
wystąpienie, nie więcej jednak niż 40 pkt.,

5) rozmowa kwalifikacyjna składająca się z trzech pytań z podstaw diagnostyki labo-
ratoryjnej – do 10 pkt. za każde pytanie.

4. Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę liczby punktów uzyskanych za
ocenę wiedzy i osiągnięć zawodowych.

5. W przypadku, gdy liczba diagnostów laboratoryjnych wnioskujących w jednostce
kształcącej o przystąpienie do specjalizacji przekroczy liczbę wolnych miejsc specja-
lizacyjnych, do specjalizacji kwalifikuje się te osoby, które uzyskały największą liczbę
punktów.

6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej diagnostów laboratoryjnych jedna-
kowej liczby punktów kwalifikujących ich do ostatniego w kolejności miejsca, postę-
powanie kwalifikacyjne obejmuje dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

7. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając
liczbę miejsc szkoleniowych, komisja kwalifikacyjna sporządza listę diagnostów la-
boratoryjnych zakwalifikowanych do odbywania określonej specjalizacji i po wpro-
wadzeniu kodu w miejsce danych osobowych, udostępnia ją w siedzibie jednostki
kształcącej i Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

8. Zakwalifikowanie diagnosty laboratoryjnego do odbywania określonej specjalizacji
stanowi podstawę do jej rozpoczęcia.
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Akademia Medyczna Poznań, dnia 26 lipca 2006 roku
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Zarządzenie Nr 30/06
Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

z dnia 26 lipca 2006 roku
w sprawie powołania Pracowni Zdrowia Międzynarodowego w Katedrze Profilak-
tyki Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Na podstawie §17 ust. 2 i §42 ust. 3 pkt 7 i 8 Statutu Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje:

§1
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej tworzy się Pracownię
Zdrowia Międzynarodowego.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Katedry Profilaktyki Zdrowotnej.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

ANDRZEJA LIDWINA
by³ego wieloletniego Kierownika Inspektoraty BHP

Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
cz³owieka o wielkim sercu i cenionego fachowca

Rodzinie
sk³adamy szczere wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Rektor i Senat, Kanclerz
oraz pracownicy Uczelni
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