
KARTA PROCEDURY 
P.17_BR 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 

Procedura: P.17  
Zakres przedmiotowy: rozpatrywanie spraw i podejmowanie uchwał przez Senat UP w Poznaniu 
Dokument w formie elektronicznej dostępny na:  
stronie internetowej Uczelni-Biuletyn Informacji Publicznej (BIP):  www.bip.up.poznan.pl  
Uczestnicy procesu:  
1. pracownicy: Rektor, Senat, jednostka/komórka organizacyjna, Zespół Radców Prawnych (ZRP), 

Kancelaria Ogólna (KO), Ośrodek Informatyki (OI), Dział Organizacyjno-Prawny (DOP), Biuro 
Rektora (BR), 

2. komisje/rady: kolegium rektorskie, senackie/rektorskie komisje według właściwości,  
Właściciel procesu: Biuro Rektora (BR) 
 
Graficzne przedstawienie przebiegu procedury: 

 
Podstawa prawna:  

• Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, załącznik do Uchwały Senatu nr 112/2006 z 
dnia 30 czerwca 2006 roku, 

• Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wprowadzony zarządzeniem 
nr 100/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2008 roku 

 

Zgłoszenie sprawy wymagającej zapisami Statutu rozpatrywania przez Senat 
UP w Poznaniu do BR, które przygotowuje projekt porządku obrad 

BR rozsyła zaproszenia, pocztą elektroniczną i w wersji papierowej, na posiedzenie Senatu 
wraz z załączonymi materiałami do poszczególnych punktów porządku obrad: 

• protokół poprzedniego posiedzenia Senatu – wersja elektroniczna i wg rozdzielnika 
wersja papierowa, 

• projekty uchwał – wersja elektroniczna, 

• materiały pomocnicze, 
 w terminie do 7 dni przed posiedzeniem Senatu 

Radca ZRP sprawdza zgodność projektu z obowiązującymi przepisami i po zaparafowaniu 
przekazuje projekt do BR 

Rozpatrywanie projektu porządku obrad przez kolegium rektorskie. Po akceptacji 
zainteresowana jednostka/komórka organizacyjna przekazuje proponowany projekt 
uchwały zredagowany w uzgodnieniu z DOP do ZRP 

BR (lub jednostki wg kompetencji: DN, DRU, DSSS, SGN) wysyła materiały dotyczące sprawy 
do zaopiniowania przez organy opiniodawcze Senatu (komisje, rady), w terminie do 14 dni 
przed posiedzeniem Senatu UP w Poznaniu 

Obrady Senatu - po podjęciu przez Senat uchwały jej treść podpisuje radca prawny 

(potwierdzając jej zgodność z obowiązującymi przepisami) oraz Rektor (ewentualnie Prorektor 
lub inny członek Senatu prowadzący obrady w momencie podejmowania uchwały) 

Podpisaną uchwałę w formie pisemnej archiwizuje BR 

Kserokopię uchwały BR przekazuje (według ustalonego rozdzielnika) za pośrednictwem KO, 
a wersję elektroniczną do OI w celu zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni: 
www.bip.up.poznan.pl (w ramach BIP) 


