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Uchwała nr 259/2015 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 20 maja 2015 r. 

 

 

w sprawie: zmiany treści Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo                     

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity  Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), i art. 41 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1198) oraz § 27 ust. 1 pkt 1 i § 130 

Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany treści Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w ten sposób, że: 

 

1. W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4. Podstawę działania Uniwersytetu stanowią: ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572                          

z późn. zm.), zwana dalej ustawą, inne przepisy dotyczące uczelni publicznych, 

niniejszy statut oraz uchwalone na jego podstawie regulaminy”. 

 

2. W § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„ 2. Podstawowymi zadaniami Uniwersytetu są: 

1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz 

umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej; 

2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, 

za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; 

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług 

badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;  

4) kształcenie i promowanie kadr naukowych; 

5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki,                

w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

i informacyjnych; 

6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń  

w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy  

w systemie uczenia się przez całe życie;  

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 

8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; 

9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:  

a)  procesie kształcenia; 

b)  badaniach naukowych. 

 

 „3. Uniwersytet współpracuje z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi,                   

w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, na 

podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań oraz 

wspierania mobilności naukowców.” 
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3.   § 6  otrzymuje brzmienie:  

 ” § 6 

1. Uniwersytet zachowuje trwałe więzi ze swymi absolwentami. 

2. W celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy, Uniwersytet 

może prowadzić monitoring karier zawodowych swoich absolwentów, na zasadach 

określonych przez Rektora.  

3. Uniwersytet wspiera i współpracuje z organizacjami, w tym ze stowarzyszeniami, 

dla których zachowanie i umacnianie więzi pomiędzy Uniwersytetem a jej 

absolwentami stanowi podstawowy cel statutowy. 

4. W Uniwersytecie mają prawo działać organizacje społeczne i zawodowe o zasięgu 

ogólnokrajowym, regionalnym i uczelnianym, na zasadach określonych 

obowiązującymi przepisami. Organizacje te współdziałają z organami 

Uniwersytetu w realizacji jego podstawowych zadań.” 

 

4. W § 7 dodaje się ust. 9 : 

„9. Uniwersytet posiada godło, którym jest herb Uniwersytetu Przyrodniczego                          

w Poznaniu. Herb 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 godła określa zarządzenie Rektora. Wzór godła 

Uniwersytetu stanowi załącznik nr 1a do statutu.” 

 

5.   W § 8 ust. 1 i 4 otrzymują brzmienie: 

„1. Strukturę organizacyjną Uniwersytetu tworzą wydziały, instytuty kierunkowe, 

ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne, Biblioteka Główna, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zakłady doświadczalne oraz administracja 

centralna. Uniwersytet jest również organem prowadzącym dla szkoły 

ponadgimnazjalnej, z siedzibą w Poznaniu, założonej na podstawie Aktu 

założycielskiego Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 

2014 roku, zgodnie z Zezwoleniem Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 stycznia 

2014 roku”. 

 

„4.W Uniwersytecie, w celu organizacji indywidualnych studiów międzyobszarowych, 

może zostać utworzona międzywydziałowa jednostka organizacyjna, której rada 

określa programy tych studiów, w tym plany studiów. Kierownik tej jednostki 

wykonuje uprawnienia kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, o których 

mowa w art. 175 i art. 190 ustawy”. 

 

6.  W § 10 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie oraz  dodaje się ust. 7: 

„1.Wydział i instytut kierunkowy oraz jednostkę międzywydziałową, o której mowa  

w § 8 ust. 4 statutu tworzy, przekształca i likwiduje Rektor z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady wydziału, rady instytutu kierunkowego, rad wydziałów tworzących 

jednostkę międzywydziałową albo 1/5 statutowego składu Senatu, po zaopiniowaniu 

przez Senat.”  

 

„3. Warunkiem utworzenia instytutu kierunkowego jest spełnianie wymogów 

przewidzianych dla prowadzenia jednego kierunku studiów, studiów doktoranckich 

lub badań w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej.”  
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„7. Tworzenie oraz likwidowanie jednostki międzywydziałowej, o której mowa w § 8 

ust. 4 statutu następuje zgodnie z ustawą oraz z odpowiednim zastosowaniem 

przepisów ust. 4-6. Strukturę oraz inne, nieunormowane w statucie, sprawy 

organizacyjne jednostki międzywydziałowej określa Senat w drodze uchwały.” 

 

7.  W § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wydzieloną działalność gospodarczą Uniwersytet może prowadzić w formach 

organizacyjno-prawnych określonych przepisami prawa, w szczególności w formie 

spółki kapitałowej oraz w zakresie określonym przepisami statutu.” 

 

8.  § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17 

1. W Uniwersytecie mogą być tworzone akademickie inkubatory 

przedsiębiorczości, centra transferu technologii oraz spółki celowe. 

2. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia 

działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników 

Uniwersytetu i studentów będących przedsiębiorcami. Centrum transferu 

technologii tworzy się w celu komercjalizacji bezpośredniej. 

3.  W celu komercjalizacji pośredniej Uniwersytet może utworzyć wyłącznie 

jednoosobową spółkę kapitałową, zwaną spółką celową. W drodze odpłatnej lub 

nieodpłatnej umowy, zgodnie z przepisami ustawy, Uniwersytet może 

powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami do wyników lub know-how, w 

zakresie komercjalizacji bezpośredniej.  

4. Akademicki inkubator przedsiębiorczości, centrum transferu technologii oraz 

spółki celowe tworzy Rektor za zgodą Senatu. 

5. Uniwersytet może utworzyć spółkę celową wraz z innymi uczelniami 

publicznymi lub przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię 

publiczną." 

 

9. W § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do kompetencji Senatu należy w szczególności: 

1) uchwalenie statutu Uniwersytetu większością 2/3 głosów swojego 

statutowego składu, po zasięgnięciu opinii społeczności Uniwersytetu i 

związków zawodowych działających w Uniwersytecie oraz uchwalanie 

innych regulaminów, jeżeli statut tak stanowi, i dokonywanie zmian w tych 

dokumentach; 

2) rozstrzyganie kwestii dotyczących wykładni i interpretacji statutu oraz 

regulaminów uzupełniających statut, większością 2/3 głosów swojego 

statutowego składu; 

3) ustalanie ogólnych kierunków działalności Uniwersytetu, w tym strategii 

jego rozwoju; 

4) ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla rad wydziałów  

w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu określonych 

w § 2; 

5) tworzenie i znoszenie kierunków i specjalności studiów oraz 

indywidualnych studiów międzyobszarowych z uwzględnieniem poziomu, 

formy i profilu kształcenia, jak również wyrażenie zgody na prowadzenie 

przez podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu wspólnie z taką 
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jednostką innych uczelni, kierunku studiów interdyscyplinarnych, na 

zasadach określonych w ustawie;  

6) określenie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, 

studiów interdyscyplinarnych oraz indywidualnych studiów 

międzyobszarowych, do których dostosowywane są programy studiów, w 

tym plany studiów, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia, na 

zasadach określonych w ustawie; 

7) określanie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów 

stacjonarnych, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny 

kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, zgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie; 

8) ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe; 

9) ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy; 

10) zatwierdzanie wzorów dyplomu ukończenia studiów; 

11) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, 

regulaminu studiów podyplomowych; 

12)  uchwalanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasad, 

warunków i trybu potwierdzania tych efektów oraz sposobu powoływania  

i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się; 

13) opiniowanie powoływania, przekształcania lub likwidacji jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu wskazanych w statucie; 

14) opiniowanie prowizorium budżetowego oraz zatwierdzanie planu rzeczowo-

finansowego Uniwersytetu; 

15) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu zgodnie 

z przepisami o rachunkowości; 

16) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych 

w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz 

o obrocie papierami wartościowymi; 

17) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości 

określonej w statucie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy i statutu; 

18) wyrażanie zgody, na zasadach określonych w ustawie, na utworzenie  

i przystąpienie Uniwersytetu do spółki kapitałowej lub innej formy 

określonej przepisami prawa dla prowadzenia działalności gospodarczej, a 

także wystąpienie z tychże; 

19) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora 

przedsiębiorczości w formie jednostki ogólnouczelnianej lub spółki 

kapitałowej, na utworzenie centrum transferu technologii w formie jednostki 

ogólnouczelnianej oraz na utworzenie lub przystąpienie do spółki celowej  

w formie spółki kapitałowej, jak również zatwierdzanie regulaminów ww. 

jednostek utworzonych w formie jednostek ogólnouczelnianych;  

20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy  

z podmiotem zagranicznym; 

21) ustalanie, na wniosek Rektora, w drodze uchwały podjętej większością  

2/3 ważnie oddanych głosów, zasad polityki kadrowej*, w tym zasad 

przydzielania etatów jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu oraz 

dokonywanie zmian tych zasad, a także ocenianie ich funkcjonowania; 

                                                           
*  z odpowiednim uwzględnieniem zasad zawartych w Wielkiej Karcie Uniwersytetów Europejskich przyjętej w Bolonii w 1988 roku 

oraz w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych z 2005 roku, stanowiących 

załącznik nr 5 i nr 6 do niniejszego statutu 
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22) opiniowanie wniosków dziekanów o mianowanie na stanowisko profesora 

zwyczajnego; 

23) opiniowanie wniosków dziekanów o zatrudnienie na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego; 

24) nadawanie tytułu doktora honoris causa na wniosek jednostki organizacyjnej 

Uniwersytetu uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Senat; 

25) uchwalanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, 

rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym 

wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad 

obliczania godzin dydaktycznych; 

26) ustalanie warunków i trybu kierowania przez Uniwersytet jej pracowników, 

doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych 

i szkoleniowych; 

27) uchylanie uchwały rady wydziału sprzecznej z ustawą, statutem, uchwałą 

Senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu lub 

naruszającej jej ważny interes; 

28) ocena działalności Uniwersytetu oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania 

Rektora z działalności Uniwersytetu, a także ocena działalności Rektora, 

z zastrzeżeniem, że za rok, w którym kończy się kadencja organów 

Uniwersytetu ocenia się odrębnie obu Rektorów, za okres ich kadencji; 

29) coroczna ocena działalności administracji centralnej Uniwersytetu; 

30) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu; 

31) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, jak również zasad 

komercjalizacji; 

32) uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej 

Uniwersytetu; 

33) wyrażanie opinii w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz 

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału 

lub 1/5 statutowego składu Senatu; 

34) decydowanie w innych sprawach wymienionych w ustawie lub statucie. 

 

10. W § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Uniwersytecie może działać Konwent Uniwersytetu, zwany dalej Konwentem, 

w skład którego wchodzi Rektor Uniwersytetu i przedstawiciele: 

1) organów samorządu województwa wielkopolskiego; 

2) organów samorządu miasta Poznania, Gniezna, Kalisza, Konina, Leszna i Piły; 

3) instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, z którymi 

Uniwersytet współpracuje; 

4) organizacji samorządu gospodarczego, z którymi Uniwersytet współpracuje; 

5) organizacji pracodawców, z którymi Uniwersytet współpracuje; 

6) instytucji finansowych i przedsiębiorców, z którymi Uniwersytet współpracuje; 

7) uczelni.” 

 

11. W § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności: 

1) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału oraz podejmowanie inicjatyw 

we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju wydziału i doskonalenia jego pracy 

dydaktyczno-naukowej, a także jego organizacji; 
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2) uchwalanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uniwersytetu; 

3) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, 

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu, programu studiów, w 

tym planów studiów; 

4) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, 

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu, planów i programów 

studiów doktoranckich; 

5) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu, planów i 

programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających; 

6) przygotowanie wniosku do Senatu o utworzenie i zniesienie kierunku  

i specjalności studiów oraz indywidualnych studiów międzyobszarowych  

z uwzględnieniem poziomu, formy i profilu kształcenia; 

7) przygotowanie wniosku do Senatu o określenie efektów kształcenia dla 

poszczególnych kierunków studiów, z zastrzeżeniem § 59; 

8) określenie efektów kształcenia dla studiów podyplomowych oraz sposobu ich 

weryfikowania i dokumentowania; 

9) uchwalanie zasad odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, 

w tym planu studiów; 

10) zatwierdzanie planów badań naukowych, finansowanych ze środków będących 

w dyspozycji wydziału, oraz sprawozdań z ich wykonania; 

11) opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych wydziału, dotyczących 

prowadzenia wspólnej działalności z innymi uczelniami lub innymi instytucjami i 

jednostkami organizacyjnymi; 

12) uchwalanie planów podziału środków na działalność dydaktyczną, naukową 

i badawczą wydziału; 

13) wyrażanie opinii w sprawach nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami 

akademickimi oraz w innych sprawach kadrowych nauczycieli akademickich; 

14) wyrażanie zgody na powołanie na stanowiska kierownicze w jednostkach 

organizacyjnych wydziału; 

15) podejmowanie uchwał na rzecz tworzenia właściwych warunków i kierunków 

rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej wydziału; 

16) wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego profesora; 

17) nadawanie stopni naukowych w ramach posiadanych uprawnień; 

18) wyrażanie zgody na prowadzenie wykładów, egzaminowanie oraz prowadzenie 

seminariów i prac dyplomowych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego; 

19) wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych przez 

osoby spoza Uniwersytetu; 

20) dokonywanie, na zasadach i w trybie określonym w uchwale rady wydziału, 

okresowych ocen wyników działalności jednostek organizacyjnych wydziału, nie 

rzadziej niż raz w kadencji; 

21) ocena działalności dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana z 

działalności wydziału wraz z informacją o wykorzystaniu środków finansowych 

będących w dyspozycji wydziału; 

22) zatwierdzanie regulaminu samodzielnej jednostki organizacyjnej, na wniosek 

kierownika danej jednostki i po zasięgnięciu opinii jej rady;  

23) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych dla niej w ustawie lub statucie. 

 

12.  § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dziekan w szczególności: 
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1) zwołuje posiedzenia rady wydziału i przewodniczy jej obradom, z wyjątkiem 

 posiedzeń, na których ocenia się działalność dziekana, oraz informuje na bieżąco 

 radę wydziału o swojej działalności i o pracach Senatu; 

2) opracowuje i realizuje strategię rozwoju wydziału, zgodną ze strategią rozwoju 

 Uniwersytetu; 

3) zapewnia należytą realizację uchwał rady wydziału; 

4) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowanie wydziału, niezastrzeżone dla innych 

 organów Uniwersytetu lub kanclerza; 

5) sprawuje nadzór bieżący nad działalnością wydziału; 

6) realizuje na wydziale kierunki i zasady polityki kadrowej; 

7) występuje do rady wydziału z wnioskiem dotyczącym oceny jednostki 

organizacyjnej oraz podejmuje na podstawie jej wyników stosowne działania 

organizacyjne i kadrowe; 

8) ustala wysokość opłat za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie 

w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 

kształcenia, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z tym postępowaniem 

oraz na wniosek, na zasadach określonych w ustawie, może obniżyć wysokość ww. 

opłaty lub zwolnić z niej wnioskodawcę; 

9) decyduje w innych sprawach zastrzeżonych dla niego w ustawie, statucie i innych 

przepisach dotyczących Uniwersytetu.” 

 

13.  § 47 otrzymuje brzmienie: 

„§ 47 

1. Dziekan, w przypadku stwierdzenia podjęcia przez radę wydziału uchwały 

sprzecznej z ustawą, statutem Uniwersytetu, uchwałami Senatu, regulaminami lub innymi 

przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu albo naruszającej ważny interes Uniwersytetu, 

zwołuje w terminie czternastu dni posiedzenie rady wydziału w celu ponownego 

rozpatrzenia uchwały. W wypadku podtrzymania przez radę wydziału uchwały, dziekan  

w terminie czternastu dni może złożyć odwołanie do Senatu.  

2. Dziekanowi - w przypadku stwierdzenia podjęcia przez radę wydziału uchwały 

sprzecznej z ustawą, statutem Uniwersytetu, uchwałami Senatu, regulaminami lub innymi 

przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu albo naruszającej ważny interes Uniwersytetu – 

służy, z wyłączeniem trybu postępowania określonego w ust. 1, odwołanie do Senatu.  

3. Dziekan może uchylić decyzję kierownika samodzielnej wydziałowej jednostki 

organizacyjnej, jeżeli decyzja ta narusza ustawę, statut Uniwersytetu, uchwałę Senatu, 

regulamin lub inne przepisy wewnętrzne Uniwersytetu albo ważny interes Uniwersytetu 

lub wydziału. 

4. Od decyzji dziekana, uchylającej decyzję kierownika jednostki, o której mowa 

w ust. 3, przysługuje kierownikowi, który decyzję wydał, odwołanie do Rektora w terminie 

czternastu dni.” 

 

14. § 58 ust.1, 2, 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„1.W Uniwersytecie prowadzone są studia wyższe o profilu ogólnoakademickim: 

1) pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia; 

2) drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 

3) jednolite studia magisterskie, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego 

stopnia, prowadzone na kierunkach określonych w przepisach wydanych  

na podstawie ustawy.” 

 

 „2. W Uniwersytecie mogą być prowadzone studia o profilu praktycznym.”  
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       „8. Organizację i tok studiów w zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz w 

 odrębnych przepisach, również związane z nimi prawa i obowiązki studenta, 

 określa regulamin studiów.” 

 

   „9. Organizację i tok studiów doktoranckich w zakresie nieuregulowanym w ustawie 

   oraz w odrębnych przepisach, jak również związane z nimi prawa i obowiązki  

   doktoranta, określa regulamin studiów doktoranckich.” 

 

15. W § 59 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Szczegółowe zasady prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, ustala Senat 

w drodze uchwały.” 

 

„3. Studia o profilu praktycznym są prowadzone z udziałem podmiotów 

gospodarczych.” 

 

16. W § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. System, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia m.in. ocenę jakości zajęć 

dydaktycznych.” 

 

17.  W § 61 ust. 1 i 2 oraz 4 otrzymują brzmienie: 

„1. Uniwersytet może pobierać opłaty związane z odbywaniem studiów oraz za 

świadczone usługi edukacyjne związane z: 

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

2) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 

uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na określonym kierunku;  

3) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz 

stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających 

wyników w nauce; 

4) prowadzeniem studiów w języku obcym; 

5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających 

oraz szkoleń; 

6) przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.” 

„2. Warunki odpłatności, za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1, 

określa umowa zawarta między Uniwersytetem a studentem lub osobą przyjętą na 

studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” 

 

„4. Senat ustala zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, w tym tryb                         

i warunki zwalniania – w całości lub w części – z tych opłat studentów lub 

doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce lub którzy 

uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej”. 

 

18. W § 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie oraz dodaje się ust. 4: 

„1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie przepisów ustawy oraz uchwały Senatu 

ustalającej warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym 

prowadzonej w drodze elektronicznej dla poszczególnych kierunków studiów.” 
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„4. Student może być przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,  

z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów i opieki naukowej.”  

 

19. § 63 otrzymuje brzmienie: 

„§ 63  

 Senat określa liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów  stacjonarnych na 

 dany rok akademicki, w tym liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny 

 kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, zgodnie z zasadami 

 określonymi w ustawie.” 

 

20. § 66 otrzymuje brzmienie: 

„§ 66 

Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu 

studiów, na zasadach ustalonych przez radę wydziału.” 

21.  § 76 otrzymuje brzmienie: 

         „§ 76 

1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może zostać 

zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 

ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczące i twórcze 

osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone opinią 

specjalisty, przyjętą przez radę wydziału, w którym ma być zatrudniona, w trybie 

przyjętym dla zatrudniania na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, o której 

mowa w ust. 1 jest ponadto uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Rektor może zatrudnić na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora 

wizytującego, osobę niespełniającą wymagań określonych odpowiednio w art. 114 

ust. 2 i 3 ustawy, która uzyskała stopnień naukowy doktora w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub za granicą i przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie 

zespołami badawczymi w innym państwie oraz posiada znaczące osiągnięcia 

naukowe.” 

 

22. W § 77  dotychczasowy ust. 9 otrzymuje numer 10, dodaje się ust. 9: 

„ 9. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję 

prorektora, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy,  

z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia, a w przypadku 

mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora  

z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się 

– na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji – w stosunek pracy na 

podstawie umowy o pracę.”   

 

“10. Jeżeli ustawa przewiduje rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela 

akademickiego z końcem semestru, przez koniec semestru rozumie się odpowiednio: 

ostatni dzień lutego albo 30 września.” 

 

23. W § 78 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, ulega zawieszeniu: 

1. na czas trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
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na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 

rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, udzielonych na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

2. na okres  pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego  

w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą 

wymagającą rehabilitacji leczniczej.” 

 

24. W § 79 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zatrudnienie w Uniwersytecie pracownika naukowo-dydaktycznego, naukowego 

lub dydaktycznego w wymiarze przewyższającym połowę etatu następuje po 

zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego, z zastrzeżeniem art. 118a ust. 3 i 4 

ustawy.” 

 

25. W § 80 ust.16 otrzymuje brzmienie: 

 „16. Osobom ocenianym przysługuje prawo odwołania się do Uczelnianej Komisji 

 Oceniającej, w ciągu 14 dni od daty doręczenia zatwierdzonej oceny. Odwołanie to 

 winno być rozpatrzone przez Uczelnianą Komisję Oceniającą w okresie jednego 

 miesiąca.”   

 

26. W § 86 ust.1 i 4 oraz 5 otrzymują brzmienie: 

„1. Nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy 

doktora Rektor może udzielić nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia 

w Uniwersytecie płatnego urlopu naukowego w wymiarze do roku w celu 

przeprowadzenia badań poza uczelnią, na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany 

przez kierownika samodzielnej jednostki organizacyjnej oraz odpowiednio radę 

wydziału lub Radę ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych.”  

 

„4. Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy,  

po przepracowaniu co najmniej piętnastu lat w uczelni, Rektor na podstawie orzeczenia 

lekarskiego udziela płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia 

zaleconego leczenia, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy.  

W przypadku gdy urlop dla poratowania zdrowia jest wykorzystywany w częściach, 

kolejnego urlopu można udzielić nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia 

zakończenia ostatnio udzielonego urlopu. Łączny wymiar urlopu dla poratowania 

zdrowia w całym okresie zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może 

przekroczyć jednego roku.” 

 

„5. Pracownicy korzystający z urlopu, o którym mowa w ust. 4, nie mogą w czasie 

trwania urlopu wykonywać pracy zarobkowej ani też prowadzić działalności 

gospodarczej.” 

 

27. W § 87 ust. 1, 4 oraz 10 otrzymują brzmienie: 

„1. Nauczyciel akademicki za postępowanie uchybiające obowiązkom lub godności 

zawodu nauczyciela akademickiego podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej 

zgodnie z przepisami ustawy.” 

 

„4. Do Komisji Dyscyplinarnej może być powołana osoba zatrudniona w pełnym 

wymiarze czasu pracy oraz niepełniąca w Uniwersytecie funkcji Rektora, prorektora, 

dziekana, prodziekana lub rzecznika dyscyplinarnego. Osoby pełniące funkcje Rektora 
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lub dziekana mogą być członkami Komisji Dyscyplinarnej po upływie czterech lat od 

zaprzestania pełnienia tych funkcji.” 

 

„10. Po złożeniu przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie obwinionego, 

przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej wyznacza do rozpoznania sprawy w 

kolejności alfabetycznej skład zespołu orzekającego spośród członków Komisji, a 

także przewodniczącego składu orzekającego, z zastosowaniem zasady, że 

przewodniczącym składu orzekającego powinien być nauczyciel akademicki 

posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy nie niższy niż tytuł naukowy lub 

stopień naukowy obwinionego. Jeżeli członek Komisji, na którego wypada kolej, nie 

może wziąć udziału w rozpoznaniu sprawy, z powodu przewidzianego w prawie 

wyłączenia go, choroby, urlopu lub wyjazdu służbowego, przewodniczący Komisji 

wyznacza innego jej członka z odpowiedniej grupy nauczycieli akademickich, również 

w kolejności alfabetycznej.” 

 

28. W § 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zadania o charakterze administracyjnym i technicznym w wydziałach, 

wydziałowych i ogólnouczelnianych jednostkach naukowo-dydaktycznych  

i dydaktycznych oraz w Bibliotece Głównej, Wydawnictwie Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu i zakładach doświadczalnych oraz w prowadzonej przez 

Uniwersytet szkole ponadgimnazjalnej wykonują zatrudnieni w tym celu pracownicy 

tych jednostek.” 

 

29.  § 100 otrzymuje brzmienie: 

„Przychodami Uniwersytetu są: 

1) dotacje z budżetu państwa; 

2) uzyskane z budżetu państwa środki na naukę; 

3) odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie na studiach 

i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych; 

4) opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się; 

5) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia; 

6) jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego 

dokumentu związanego z tokiem studiów; 

7) odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne 

i wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne lub lecznicze, a także opłaty 

licencyjne oraz przychody z działalności kulturalnej; 

8) przychody z działalności gospodarczej; 

9) zyski zakładów prowadzących wydzieloną działalność gospodarczą zgodną 

ze statutowymi zadaniami Uniwersytetu, z odpowiednim zastrzeżeniem 

przepisów regulujących działalność zakładów doświadczalnych; 

10) przychody z udziałów i odsetek; 

11) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za 

korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy albo innej umowy; 

12) przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności 

publicznej; 

13) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi; 

14) inne środki finansowe z budżetu państwa oraz z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego lub ich związków; 
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15) przychody z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86e ust. 2 ustawy oraz 

z części środków przysługujących uczelni z tytułu komercjalizacji 

dokonanej przez pracowników; 

16) inne – nie wymienione wyżej, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z 

ustawami i aktami prawa na ich podstawie wydanymi.” 

 

30. W § 101 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„ 5. Wydatki mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie rzeczowo-

finansowym Uniwersytetu. W Uniwersytecie rokiem obrotowym jest rok 

kalendarzowy.”  

 

31. W § 103 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej 

pracownikom Uniwersytetu poprzez odpowiednie wskazanie w regulaminie 

organizacyjnym Uniwersytetu albo dokument w formie odrębnego imiennego 

upoważnienia, którego przyjęcie pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.” 

 

32. W § 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu lub członkiem Konwentu dłużej niż 

dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu 

lub Konwentu w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego  

w Uniwersytecie oraz prorektora wchodzącego w skład Senatu.”  

 

33. W § 111 ust. 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kandydat na:  

1) Rektora musi nadto spełniać szczegółowe wymaganie kwalifikacyjne polegające 

na wcześniejszym pełnieniu funkcji kierownika lub jego zastępcy  

w podstawowej lub samodzielnej jednostce naukowo-dydaktycznej uczelni;”  

 

34. W § 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Rektor i prorektor, dziekan i prodziekan mogą być powołani do pełnienia tej samej 

funkcji nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.” 

 

35. W § 119 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym 

w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 

sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł 

profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami 

akademickimi zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, 

doktorantom i studentom Uniwersytetu, z zastrzeżeniem spełniania wymogów ustawy 

i statutu dotyczących odpowiednio kandydatów na funkcje jednoosobowych organów 

Uniwersytetu i ich zastępców;” 

 

36. W § 121 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie oraz dodaje się ust. 4 - 6: 

„2. W wypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Rektora lub prorektora przed 

upływem kadencji, Uczelniane Kolegium Elektorów dokonuje w ciągu miesiąca 

wyboru uzupełniającego. Postanowienie powyższe nie dotyczy wypadku, gdy do 

końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. Kadencja osoby wybranej w wyborach 

uzupełniających kończy się z upływem dnia, na który przypadł koniec kadencji jej 

poprzednika i nie jest wliczana do czteroletniej kadencji organu.” 
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„3. Ustalenia podane w ust. 1 i 2 odnoszą się także do dziekana i prodziekana oraz 

dyrektora instytutu kierunkowego i jego zastępców, przy czym wniosek o odwołanie 

zgłasza rada wydziału lub rada instytutu kierunkowego, a odwołania i wyboru 

uzupełniającego dokonuje właściwe kolegium elektorów.”  

 

„4. Przyczyną wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego i jego zastępcy przed 

upływem kadencji jest: 

1) ustanie stosunku pracy w Uniwersytecie; 

2) zrzeczenie się mandatu; 

3) śmierć; 

4) przyczyny wskazane w ustawie.” 

 

„5. W przypadku wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego stosuje się 

odpowiednio przepis ust. 2 i 3. Kadencja osoby wybranej w wyborach uzupełniających 

kończy się z upływem dnia, na który przypadł koniec kadencji jej poprzednika i nie jest 

wliczana do czteroletniej kadencji organu jednoosobowego lub jego zastępcy.” 

„6. W przypadku wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego przed upływem 

kadencji oraz zawieszenia osoby pełniącej funkcję organu jednoosobowego w 

pełnieniu obowiązków zgodnie z ustawą, do czasu przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających, obowiązki zostają powierzone pierwszemu zastępcy organu 

jednoosobowego. W przypadku, kiedy powierzenie obowiązków pierwszemu zastępcy 

organu jednoosobowego nie jest możliwe, decyzję o powierzeniu obowiązków organu 

jednoosobowego podejmuje Senat.” 

37. W § 122 ust. 1 dodaje się pkt. 8, a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przyczyną wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego jest: (…) 

8) śmierć.”  

 

 „4. Wygaśnięcie mandatu członka organu kolegialnego Uniwersytetu stwierdza ten 

organ na swoim posiedzeniu, zlecając równocześnie właściwej komisji wyborczej 

przeprowadzenie wyborów uzupełniających w terminie nieprzekraczającym jednego 

miesiąca. Kadencja osoby wybranej w wyborach uzupełniających kończy się                              

z upływem dnia, na który przypadł koniec kadencji jej poprzednika i nie jest wliczana 

do czteroletniej kadencji organu kolegialnego.”  

 

38. W „Wykazie załączników do statutu” dodaje się wyrażenie: 

     „Załącznik nr 1a – Wzór godła Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 

39. Dodaje się do Statutu załącznik nr 1a obejmujący wzór godła Uniwersytetu, który 

stanowi także załącznik do niniejszej uchwały. 

  

40. W załączniku nr 4 do Statutu  § 2  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 

Uniwersytet posiada następujące wydziały, wymienione w kolejności ich 

starszeństwa: (..) 

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach”. 
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§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

§ 3 

 

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

Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, będącego załącznikiem do uchwały nr 

112/2006, obejmującego zmiany wprowadzone uchwałami 140/2006, 189/2007, 216/2007, 

270/2008, 291/2008, 303/2008, 319/2008, 158/2010, 184/2010, 263/2011, 325/2012, 

330/2012, 61/2013, 187/2014 oraz niniejszą uchwałą.  

 

 

 

R e k t o r 

 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 
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   Załącznik do Uchwały nr 259/2015 

                                                             Senatu Uniwersytetu   Przyrodniczego  

                                                                          w Poznaniu z dnia 20 maja 2015 r. 

                                                    obejmujący: 

 
Załącznik nr 1a do Statutu UP                                                

w Poznaniu uchwalonego w dniu 

30.06.2006 r. 

 

WZÓR GODŁA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

 

 


