
KARTA PROCEDURY 
P.5_SGN 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU 

Procedura: P.5 
Zakres przedmiotowy: sprzedaŜ bezprzetargowa nieruchomości UP w Poznaniu 
Formularze: wniosek/oferta zakupu nieruchomości, wniosek o opinię do komisji/rady, umowa sprzedaŜy, umowa 

przedwstępna (notariusz), 
Uczestnicy procesu:  

1. pracownicy: Rektor, Senat, kolegium rektorskie, Kanclerz, Biuro Rektora (BR),  

Sekcja ds. Gospodarowania Nieruchomościami (SGN), 
2. komisje/rady: Senacka Komisja ds. BudŜetu i Finansów, Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju 

Uczelni, Rada ds. Zakładów Doświadczalnych, Rektorskiej Komisji ds. zbywania nieruchomości UP w 
Poznaniu, 

3. podmioty zewnętrzne: Minister Skarbu Państwa (MSP), nabywca, notariusz, 
Właściciel procesu: Sekcja ds. Gospodarowania Nieruchomościami (SGN) 
 
Graficzne przedstawienie przebiegu procedury: 

 

Podstawa prawna: 

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

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

• Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, 

Uprawniony do realizacji celów publicznych podmiot składa 
wniosek/ofertę zakupu nieruchomości 

 

Decyzja kolegium rektorskiego o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaŜy  

 

SGN przekazanie sprawy do realizacji  

Wystąpienie Rektora do Senackich 
Komisji ds. BudŜetu i Finansów oraz 
Organizacji i Rozwoju Uczelni  o 
opinię. Jeśli nieruchomość jest na 
stanie Zakładu wniosek równieŜ do 
Rady ds. Zakładów Doświadczalnych 

Wystąpienie na Senat UP w Poznaniu o 
zgodę na sprzedaŜ (dla nieruchomości 
której wartość przekracza równowartość 30 
krotności pensji profesora obligatoryjnie, w 
pozostałych przypadkach wedle decyzji 
Rektora) 

Po uzyskaniu zgody Senatu UP w 
Poznaniu dokumenty sprzedaŜy trafiają 
do BR, kopie do Kanclerza i SGN 

 

SGN prowadzi czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaŜy 

Jeśli cena sprzedaŜy przekracza 
równowartość 50.000 Euro obligatoryjnie 
zostaje zawarta warunkową umowa 
przedwstępna i kierowany jest wniosek o 
zgodę na sprzedaŜ do Ministra Skarbu 

Państwa 

Dla spraw gdzie cena jest niŜsza niŜ 
50.000 Euro zawierana jest umowa 
sprzedaŜy finalizująca transakcję 

Po uzyskaniu zgody MSP na 
sprzedaŜ zawierana jest umowa 
sprzedaŜy finalizująca transakcję 

 


