
Uchwała nr 121/2022 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 28 września 2022 roku 

 

w sprawie zmiany treści Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) w związku z § 31 pkt 1 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stanowiącym załącznik do uchwały nr 

318/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (w brzmieniu 

wynikającym z Zarządzenia nr 45/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu), wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Podstawę działania Uniwersytetu stanowią: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana dalej „ustawą”, inne przepisy dotyczące publicznych 

szkół wyższych, niniejszy statut oraz uchwalone lub ustanowione na jego podstawie akty prawa 

wewnętrznego.”; 

 

2) w § 7 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:  

„7. Uniwersytet posiada herb, który przedstawia na tarczy zielonej dwa skrzyżowane berła 

rektorskie, prawe (heraldycznie) złote, lewe (heraldycznie) srebrne, pomiędzy głowicami 

których znajduje się godło z herbu Augusta Cieszkowskiego (srebrny element w kształcie 

podkowy z krzyżem kawalerskim złotym zaćwieczonym na barku i strzałą srebrną na opak  

w środku). Szczegółowy wzór herbu określa zarządzenie Rektora. Wzór herbu Uniwersytetu 

stanowi załącznik nr 1 do statutu.  

8. Zasady używania i udostępniania logo oraz herbu Uniwersytetu określa Rektor.”; 

 

3) w § 8 ust. 5 wyrażenie „m.in.” zastępuje się wyrażeniem „w szczególności”;  

 

4) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Uniwersytecie działają jednostki ogólnouczelniane, których zadania oraz strukturę 

organizacyjną określa regulamin zatwierdzony przez Rektora na wniosek dyrektora albo 

kierownika danej jednostki.”; 

 

5) w § 17 skreśla się ust. 3; 

 

6) § 17 ust. 4 oraz § 73 

użyte w różnym przypadku i liczbie wyrazy „ dyrektor/kierownik” zastępuje się użytymi  

w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami „ dyrektor albo kierownik”; 

 

7) dziale II dodaje się rozdział VI  pt. „ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH”; 

 

8) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu: 



„1. Zespół Szkół Przyrodniczych, zwany dalej „Zespołem Szkół”, tworzy, przekształca  

i likwiduje Rektor na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, a jego 

działalność koordynuje Pełnomocnik Rektora do spraw edukacji pozaakademickiej.  

2. Zespół Szkół prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego. 

3. Zespół Szkół jest finansowo wyodrębnioną jednostką organizacyjną, która prowadzi 

gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.  

4. Prowizorium budżetowe Zespołu Szkół jest częścią prowizorium budżetowego 

Uniwersytetu i podlega zatwierdzeniu przez Rektora.  

5. Roczny plan rzeczowo-finansowy Zespołu Szkół, sprawozdanie z jego wykonania,  

a także sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół zatwierdza Rektor. 

6. Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowe kompetencje organów 

Zespołu Szkół określa jego statut zatwierdzony przez Rektora.  

7. Zespołem Szkół kieruje dyrektor będący przełożonym wszystkich jego pracowników.  

8. Dyrektor reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za jego 

działalność. 

9. Dyrektora powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady 

Rodziców. Powołanie jest poprzedzone przeprowadzeniem konkursu, którego tryb  

i warunki określa Rektor.”; 

 

9) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Obowiązki i kompetencje prorektorów określa Rektor w drodze zarządzenia i w tym 

zakresie może udzielać im stosownych imiennych pełnomocnictw oraz upoważnień.”; 

 

10) w § 27 ust. 4 wyraz „zawiesza” zastępuje się wyrazem „uchyla”;  
 

11) w § 29 ust. 3 liczbę „10” zastępuje się liczbą „8”; 

 

12) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Senat lub Rektor mogą zapraszać także inne osoby na posiedzenia Senatu lub określony 

punkt porządku obrad. Osobom tym przysługuje prawo zabierania głosu w dyskusji.”; 

 

13) w § 36 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

„11. Senat może zapraszać ekspertów do współpracy z określonymi komisjami lub 

bezpośrednio z Senatem. Do współpracy mogą być zaproszone także osoby spoza wspólnoty 

Uniwersytetu.”; 

 

14) § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Rada naukowa dyscypliny liczy nie więcej niż 30 osób. Wybory przeprowadza się, gdy 

liczba osób uprawnionych do zasiadania w radzie przekroczy tę wartość, z zastrzeżeniem ust. 

5.”; 
 

15) w § 40 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Szczegółowe kompetencje, zadania i zasady działania Rady Bibliotecznej określa jej 

regulamin, zatwierdzony przez Rektora.”; 

 

16) w § 41 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Szczegółowe kompetencje, zadania i zasady działania Rady ds. Zakładów Doświadczalnych 

określa jej regulamin, zatwierdzony przez Rektora.”; 

 

17) w § 43 ust. 2 użyte spójniki „i” zastępuje się spójnikami „lub”; 



 

18) w § 46 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) opracowywanie projektów zmian programów studiów;”; 

 

19) w § 51 ust. 6 wyraz „odpowiednim” zastępuje się wyrazem „właściwym”;  

 

20) w § 52 ust. 3 pkt 3 wyraz „odpowiedni” zastępuje się wyrazem „właściwy”;  

 

21) w § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rektor może uchylić decyzje oraz inne rozstrzygnięcia prorektorów, dziekanów i innych 

osób sprawujących funkcje kierownicze w Uniwersytecie, które są sprzeczne z przepisami 

prawa, statutem, uchwałami Senatu lub innymi aktami wydawanymi przez statutowe organy 

Uniwersytetu lub naruszają ważny interes Uniwersytetu.”; 

 

22) w § 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Status prawny pracowników Uniwersytetu regulują w szczególności ustawa, Kodeks pracy 

oraz statut.”; 

 

23) w §  65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Nie można łączyć funkcji członka Komisji z pełnieniem funkcji kierowniczej  

w Uniwersytecie.”; 

 

24) w §  65 ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:  

„11. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich działa poprzez składy 

orzekające wyłaniane przez przewodniczącego stosownie do przepisów ustawy.  

W składzie orzekającym nie może uczestniczyć przełożony lub podwładny osoby 

obwinionej.  

12. Po złożeniu przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie obwinionego, 

przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 

wyznacza do rozpoznania sprawy, w kolejności alfabetycznej, skład orzekający spośród 

członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, a także 

przewodniczącego składu orzekającego, z zastosowaniem zasady, że przewodniczącym 

powinien być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy nie 

niższy niż tytuł naukowy lub stopień naukowy obwinionego. Jeżeli wyznaczony członek 

Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich nie może wziąć 

udziału w rozpoznaniu sprawy z powodu przewidzianego przepisami wyłączenia go, 

choroby, urlopu lub wyjazdu służbowego, przewodniczący Uczelnianej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich wyznacza innego jej członka  

z odpowiedniej grupy nauczycieli akademickich, również w kolejności alfabetycznej.”; 

 

25) § 92 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wybory Rektora oraz przedstawicieli do rady naukowej dyscypliny odbywają się  

z zachowaniem następujących zasad: 

1) czynne prawo wyborcze przysługuje członkom wspólnoty Uniwersytetu,  

z zastrzeżeniem spełniania wymogów ustawy i statutu;  

2) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym  

w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze 

czasu pracy, doktorantom i studentom Uniwersytetu, z zastrzeżeniem spełniania 

wymogów ustawy i statutu;  



3) głosowanie jest tajne;  

4) wybory mają charakter bezpośredni, z wyjątkiem wyboru Rektora, który ma charakter 

pośredni i dokonuje się poprzez Kolegium Elektorów; 

5) w wyborach można głosować tylko osobiście. 

2. Do wyborów członków Senatu i Kolegium Elektorów stosuje się ust. 1 pkt 1 i 3-5.”; 

 

26) w § 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Rektorem nie może być osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego innej uczelni, 

będąca członkiem organu kolegialnego innej uczelni lub będąca założycielem uczelni 

niepublicznej.”; 

 

27) w § 93 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Członkiem rady naukowej dyscypliny nie może być osoba pełniąca funkcję organu 

jednoosobowego innej uczelni, założyciel uczelni niepublicznej albo członek organu osoby 

prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej.”; 

 

28) w § 97 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wybierają odpowiednio reprezentanci 

poszczególnych dyscyplin lub innych grup nauczycieli, o których mowa w ust. 4.”; 

 

29) w § 100 pkt 1 liczbę „10” zastępuje się liczbą „8”; 

 

30) w § 100 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) Rada Uczelni, zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję, którzy kandydaci na 

Rektora zostaną wskazani i przekazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej listę kandydatów  

z opiniami Senatu;”; 

 

31) w § 101 w pkt 1 wyrażenie „każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze” zastępuje 

się wyrażeniem „każdy członek wspólnoty Uniwersytetu”; 

 

32) w § 103 ust. 4 spójnik „oraz” zastępuje się spójnikiem „lub”; 

 

33) w § 104 w ust. 2 wyraz „dziekana” zastępuje się wyrażeniem „przewodniczącego organu 

kolegialnego”; 

 

34) § 105 otrzymuje brzmienie: 

„Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie wygaśnięcie mandatu stwierdza:  

1) przewodniczący Kolegium Elektorów w przypadku członka Kolegium Elektorów;  

2) przewodniczący Kolegium Elektorów w przypadku Rektora;  

3) przewodniczący Senatu w przypadku członka Rady Uczelni;  

4) Rektor w przypadku przewodniczącego rady naukowej dyscypliny; 

5) przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej w przypadku przewodniczącego 

Kolegium Elektorów; 

6) w przypadku członka pozostałych organów kolegialnych – przewodniczący tego 

organu.”; 

 

35) Tytuł załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: „Wzór herbu Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu”. 
 

 

 



§ 2 

 

Senat upoważnia Rektora, jako Przewodniczącego Senatu, do ogłoszenia tekstu jednolitego 

Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obejmującego zmiany wprowadzone 

niniejszą uchwałą. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

         Rektor 

 

            /-/   

    

       prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 
 

 

 

 


