
  Uchwała nr 397/2020 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 

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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z § 31 pkt 1 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stanowiący załącznik do 

uchwały Senatu nr 318/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., w ten sposób, że:  

 

1) użyty w: tytule rozdziału II działu I, w § 4 w ust. 1-3, w § 28 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 4,  

w § 29 w ust. 1 i w ust. 4, w § 32 w ust. 1 w pkt 5, w § 33 w ust. 1 w pkt 4, w § 52 w ust. 7 

w pkt 1 i w ust. 8 w pkt 2-3 oraz w ust. 10, w tytule działu VII, w § 59 w pkt 2, w § 60  

w ust. 1 i w ust. 10 oraz w ust. 18 w pkt 5, w § 65 w ust. 3 i w ust. 13 w pkt 2-3, w tytule 

działu XII i jego rozdziału I, a także w tytule działu XIII w różnym przypadku wyraz 

„ uczelnia ” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „ Uniwersytet”; 

 

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zwany dalej „Uniwersytetem”, jest 

akademicką uczelnią publiczną, utworzoną jako Wyższa Szkoła Rolnicza na mocy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r., przekształconą w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1972 r. w Akademię Rolniczą  

w Poznaniu, z kolei ustawą z dnia 4 lipca 1996 r. w Akademię Rolniczą im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu, a następnie na mocy ustawy z dnia 7 lutego 2008 r.  

w Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.”; 

 

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uniwersytet współpracuje z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym 

zagranicznymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac 

rozwojowych, w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań oraz wspierania mobilności 

naukowców.”; 

 

4) w § 16 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W ramach wydziału działają katedry lub instytuty dyscyplinowe, w których 

strukturze działają katedry. 

2. W jednostkach, o których mowa w ust. 1, prowadzona jest działalność naukowa  

i dydaktyczna. Nauczyciele akademiccy będący pracownikami dydaktycznymi, 

badawczymi i badawczo-dydaktycznymi mogą być zatrudniani wyłącznie w tych 

jednostkach.”; 

 

5) w § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Do jednostek pomocniczych zalicza się w szczególności: zakłady usługowe, 

gospodarcze, hodowlane, remontowe, domy studenckie, stołówki studenckie i inne jednostki 

organizacyjne spełniające funkcje służebne względem Uniwersytetu.”; 



 

6) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakładem doświadczalnym kieruje dyrektor, będący przełożonym wszystkich jego 

pracowników.”; 

 

7) § 26 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 26 

1. Rektorem może być osoba, która spełnia wymogi wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy. 

2. Rektor jest wybierany przez Kolegium Elektorów spośród kandydatów, którzy są 

zatrudnieni na stanowisku profesora albo profesora uczelni na Uniwersytecie lub na innej 

uczelni.  

3. Warunkiem pełnienia funkcji Rektora jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy.”; 

 

8) w § 28 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora wykonuje przewodniczący 

Rady Uczelni.”; 

 

9) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Radę Uczelni powołuje Senat bezwzględną większością głosów spośród 

kandydatów wskazanych przez Rektora lub przez co najmniej 10 członków Senatu.”; 

 

10) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Posiedzenia Senatu zwołuje i prowadzi Rektor. Posiedzeniom Senatu, na których 

przeprowadza się ocenę funkcjonowania Uniwersytetu oraz które dotyczą osobiście Rektora 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek Senatu, będący nauczycielem akademickim 

posiadającym tytuł naukowy profesora.”; 

 

11) w § 34 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Na wniosek, poparty przez co najmniej 1/3 członków statutowego składu Senatu, 

uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym także w innych sprawach niż 

osobowe, z wyłączeniem spraw, dla których przepisy ustawy zastrzegają głosowanie 

jawne.”; 

 

12) w § 36 w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

      „5) Statutowo-Regulaminowych.”; 

 

13) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Uniwersytecie powołuje się rady naukowe dyscyplin w każdej dyscyplinie 

podlegającej ewaluacji i przypisuje do wydziału z największą reprezentacją profesorów  

i profesorów uczelni tej dyscypliny.”; 

 

14) w § 37 w ust. 10 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

 „2) opracowywanie strategii rozwoju dyscypliny, w szczególności identyfikacja 

priorytetowych problemów i kierunków badawczych oraz współpraca z innymi radami 

w celu podejmowania inicjatyw naukowych o charakterze interdyscyplinarnym  

i ogólnouczelnianym; 

3) prowadzenie polityki naukowej w zakresie danej dyscypliny oraz ocena jakości 

działalności naukowej w celu zapewnienia optymalnego rozwoju danej dyscypliny;”; 

 



15) w § 37 w ust. 10 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

 „5) udział w prowadzeniu Szkoły Doktorskiej w zakresie danej dyscypliny, w tym 

opiniowanie programów kształcenia doktorantów, proponowanie przedstawicieli do 

Rady Szkoły Doktorskiej oraz do Komisji do spraw Ocen Śródokresowych;  

6) udział w prowadzeniu polityki kadrowej, w tym wypracowywaniu standardów  

w zakresie naukowej części oceny pracowników w ramach procesu oceny okresowej, 

rekrutacji lub procedur awansowych oraz delegowanie członków rady do komisji 

oceniających i konkursowych w sprawie zatrudnienia;”; 

 

16) w § 38 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3) uzgodnienie rozwiązań pozwalających na osiągnięcie optymalnego wyniku ewaluacji  

   w odniesieniu do całego Uniwersytetu;”; 

 

17) w § 39 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) po jednym prodziekanie ds. studiów z każdego wydziału;”; 

 

18) w § 46 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) nadzór nad wdrożeniem zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej 

„PKA”.”; 

 

19) w § 46 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) określenie szczegółowych elementów organizacji studiów, w tym harmonogramu 

ćwiczeń terenowych i praktyk;”; 

 

20) w § 55 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Doktoranci mają prawo do ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim oraz 

zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim na zasadach określonych  

w regulaminie świadczeń dla studentów, z zastrzeżeniem § 112 ust. 4.”; 

 

21) § 58 otrzymuje brzmienie: 

„§ 58  

Przepisy niniejszego działu nie dotyczą decyzji administracyjnych wydawanych  

w indywidualnych sprawach, w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego.”; 

 

22) w § 59 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zebrania pracowników, studentów lub doktorantów organizowane przez jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu lub związki zawodowe.”; 

 

23) w § 61 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Pracownika dydaktycznego można ponadto zatrudnić na stanowisku: 

1) lektora; 

2) instruktora.”; 

 

24) w § 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  

i badawczych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy 

doktora, z odpowiednim dorobkiem naukowym.”; 

 

25) w § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„2. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy  

w Uniwersytecie, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze 

przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, z wyjątkami określonymi  

w ustawie, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Szczegółowe wymogi 

dotyczące składu komisji konkursowych oraz zasady postępowań przy zatrudnianiu 

nauczycieli akademickich określa załącznik nr 3 do statutu.”; 

 

26) w § 63 uchyla się ust. 3; 

 

27) § 64 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 64 

 1. Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem Rektora, podlega ocenie okresowej, o której 

mowa w przepisach ustawy.        

 2. Kryteria oceny okresowej oraz tryb i podmiot dokonujący tej oceny określa Rektor 

po zasięgnięciu opinii Senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz 

samorządu doktorantów.  

  3. Jedna ocena negatywna może stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy  

     z nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem. 

  4. Dwie kolejne oceny negatywne skutkują rozwiązaniem stosunku pracy  

z nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem.  

5. Wyniki oceny mogą mieć ponadto wpływ na:  

1) awanse i wyróżnienia;  

2) wysokość uposażenia; 

3) powierzanie funkcji kierowniczych.”; 

 

28) w § 65 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich 

wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

profesora.”; 

 

29) w § 66 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody, wyróżnienia, odznaczenia lub 

tytułu honorowego jest wpisana do jego akt osobowych.”; 

 

30) w § 73 w ust. 3 wyraz „dyscyplinowanych” zastępuje się wyrazem „dyscyplinowych”; 

 

31) w § 74: 

a) w ust. 1 wyrażenie „może być” zastępuje się wyrazem „jest”, 

b) w ust. 5 wyrażenie „odnośnie do” zastępuje się wyrazem „dotyczący”; 

 

32) w § 75: 

a) w ust. 2 wyrażenie „może być” zastępuje się wyrazem „jest”, 

b) w ust. 3 w pkt 3 wyraz „realizowania” zastępuje się wyrazem „realizowanie”; 

33) w § 80 uchyla się ust. 9; 

 

34) w § 85 zastępuje się wyraz „prawne” wyrazem „prawnych”; 

 

35) w § 86: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrażenie „zaopiniowania przez Radę” zastępuje się wyrażeniem 

„zgody Rady”, 



b) w ust. 4 wyrażenie „zaopiniowania przez Radę” zastępuje się wyrażeniem „zgody 

Rady”; 

36) w § 93: 

a) w ust. 4 wyrażenie „o której mowa w § 42 ust. 1 pkt 1-3 i 6-7” zastępuje się wyrażeniem 

„o której mowa w § 42 ust. 1”, 

b) w ust. 6 wyrażenie „o której mowa w § 42” zastępuje się wyrażeniem „o której mowa 

w § 42 ust. 1”; 

37) w dziale XIII. tytuł rozdziału II. otrzymuje brzmienie:  

„ROZDZIAŁ II. UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA”; 

 

38) § 94 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 94 

1. Nie później niż do dnia 31 grudnia ostatniego roku kadencji władz Uniwersytetu 

Senat powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

2. Uczelniana Komisja Wyborcza za zgodą Senatu:  

1) dokonuje rozdziału mandatów członków Kolegium Elektorów i mandatów członków 

Senatu, uwzględniając wyłącznie osoby posiadające czynne prawo wyborcze;  

2) dokonuje podziału na okręgi wyborcze oraz opracowuje regulamin wyborów i ustala 

kalendarz czynności wyborczych.  

3. Wybory Rektora i przedstawicieli do organów kolegialnych Uniwersytetu powinny 

zakończyć się nie później niż do końca maja ostatniego roku kadencji władz Uniwersytetu.”; 

 

39) § 95 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 95 

1. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzi:  

1) 6 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub 

profesora uczelni; 

2) 6 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;  

3) 4 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;  

4) 2 przedstawiciel samorządu doktorantów;  

5) 2 przedstawicieli samorządu studenckiego;  

6) po 1 przedstawicielu związków zawodowych działających w Uniwersytecie.  

2. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, wybiera Senat spośród kandydatów 

zgłoszonych przez rady naukowe dyscyplin. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 1  

pkt 3, wybiera Senat spośród kandydatów zgłoszonych przez pracowników przynależnych 

do tej grupy. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, są delegowani przez 

odpowiednie organy samorządów i związki zawodowe.  

3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej jest wybierany na pierwszym 

zebraniu Komisji spośród jej członków, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Pierwszemu zebraniu 

przewodniczy Rektor.  

4. Dokumentację prac Uczelnianej Komisji Wyborczej prowadzi sekretarz Komisji 

powołany przez Rektora na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

W razie potrzeby przewodniczący może powołać zastępcę sekretarza Komisji.”; 

 

40) § 96 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 96  

Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy przeprowadzenie wyborów Rektora, 

przedstawicieli do Kolegium Elektorów, członków Senatu i członków rad naukowych 



dyscyplin spośród kandydatów spełniających wymagania określone w ustawie i statucie oraz 

rozstrzyganie wątpliwości związanych z przebiegiem wyborów.”;  

 

41) w dziale XIII. tytuł rozdziału III. otrzymuje brzmienie:  

„ROZDZIAŁ III. KOLEGIUM ELEKTORÓW”; 

 

42) z uwagi na zmianę kolejności uregulowań w dziale XIII pt. „SPOSÓB 

ORGANIZOWANIA WYBORÓW DO ORGANÓW UNIWERSYTETU” systematyzuje 

się zawarte w nim rozdziały w następujący sposób: 

a) rozdział III pt. „KOLEGIUM ELEKTORÓW” składa się z § 97 - § 99, 

b) rozdział IV pt. „WYBORY REKTORA” składa się z § 100, 

c) rozdział V pt. „WYBORY CZŁONKÓW SENATU” składa się z § 101, 

d) rozdział VI pt. „WYBORY CZŁONKÓW RAD NAUKOWYCH DYSCYPLIN” składa 

się z § 102, 

e) rozdział VII pt. „WYGAŚNIĘCIE MANDATU” składa się z § 103 - § 105; 

 

43) § 97 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 97 

1. Kolegium Elektorów składa się z 200 osób. W jego skład wchodzi:  

1) 105 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora 

uczelni; 

2) 45 pozostałych nauczycieli akademickich;  

3) 40 studentów i doktorantów;  

4) 10 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

2. Członkiem Kolegium Elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone  

w ustawie.           

 3. Elektorów, o których mowa w ust. 1, wybierają członkowie poszczególnych grup, z 

zastrzeżeniem § 91 ust. 2. 

4. Elektorzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, reprezentują nauczycieli akademickich 

wszystkich dyscyplin wiodących oraz innych nauczycieli akademickich, którzy deklarują 

dyscypliny niewiodące lub są zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych. 

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

poszczególnych dyscyplin.  

6. Każdy nauczyciel akademicki może być reprezentantem jednej dyscypliny i jest to 

dyscyplina zgłoszona w deklaracji. Jeśli nauczyciel akademicki deklaruje dwie dyscypliny, 

o przynależności decyduje wielkość udziału dyscypliny, a w przypadku równego udziału – 

dyscyplina wskazana przez nauczyciela akademickiego. 

7. Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze ma prawo do zgłaszania 

kandydatów.  

8. Do Kolegium Elektorów zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę 

ważnie oddanych głosów z udziałem ponad połowy uprawnionych do głosowania. 

9. Jeżeli w pierwszym głosowaniu wybór przedstawicieli do Kolegium Elektorów nie 

został dokonany, do kolejnej tury przechodzą niewybrani kandydaci, którzy w pierwszym 

głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Kandydaci przechodzą w liczbie 

odpowiadającej dwukrotności miejsc pozostałych do obsadzenia. W przypadku uzyskania 

identycznej liczby głosów przez kilku kandydatów Uczelniana Komisja Wyborcza 

odpowiednio powiększa liczbę kandydatów przechodzących do kolejnej tury. W kolejnej 

turze głosowania wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę ważnie 

oddanych głosów. 



10. Kolegium Elektorów wybiera swojego przewodniczącego spośród osób, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1.”;  

 

44) § 98 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 98 

1. Kadencja Kolegium Elektorów trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem 1 marca w roku 

upływu kadencji Rektora. 

2. Mandat członka Kolegium Elektorów wygasa w przypadkach wskazanych  

w ustawie.”; 

 

45) § 99 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 99 

Szczegółowe zasady i tryb działania Kolegium Elektorów określa jego regulamin uchwalany 

przez Senat po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni.”; 

 

46) § 100 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 100 

W wyborach Rektora obowiązuje następujący tryb postępowania:  

1) prawo do zgłaszania kandydatów na Rektora ma Rada Uczelni, co najmniej 10 

członków Senatu lub grupa co najmniej 20 nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowisku profesora lub profesora uczelni, dla których Uniwersytet jest podstawowym 

miejscem pracy; 

2) lista zgłaszanych kandydatów nie jest ograniczona;  

3) kandydata zgłasza się na piśmie do przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej 

w terminie trzech dni od dnia wskazanego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą; 

wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie wyrażona na piśmie;  

4) przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przedstawia Senatowi zgłoszone 

kandydatury spełniające wymagania określone w ustawie i statucie; 

5) Senat wyraża opinię o kandydatach w terminie jednego miesiąca (pozytywną albo 

negatywną). Po zaopiniowaniu kandydatur, Senat przekazuje Radzie Uczelni listę 

kandydatów na Rektora wraz ze swoją opinią;  

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

Rektora zostaną wskazani i przekazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej listę co 

najmniej dwóch kandydatów z opiniami Senatu; 

7) lista kandydatów jest podawana do wiadomości publicznej przez wywieszenie jej na 

tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uniwersytetu na okres trzech dni 

roboczych; 

8) wybór następuje wówczas, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych 

głosów, z udziałem ponad połowy uprawnionych do głosowania;  

9) jeżeli pierwsza tura głosowania nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się 

kolejną turę głosowania, w której następuje wybór spośród dwóch kandydatów  

o największej liczbie głosów z poprzedniej tury, a wybór następuje wówczas, gdy 

kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów; 

10) gdy w kolejnej turze kandydaci otrzymali jednakową liczbę głosów, należy przystąpić 

do ponownego zgłaszania kandydatów.”; 

 

47) § 101 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 101 

W wyborach do Senatu obowiązuje następujący tryb postępowania:  



1) prawo do zgłaszania kandydatów na członka Senatu ma każdy wyborca posiadający 

czynne prawo wyborcze, przy czym kandydaci zgłaszani są przez reprezentantów 

poszczególnych grup pracowników, a w przypadku kandydatów na członków, o których 

mowa w § 32 ust. 1 pkt 2 i 3, dodatkowo przez pracowników reprezentujących daną 

dyscyplinę naukową, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o dziedzinie nauki lub sztuki  

i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, o którym mowa w ustawie; 

2) członkowie Senatu wybierani są przez reprezentantów poszczególnych grup 

pracowników, przy czym członkowie, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 2 i 3, 

dodatkowo przez pracowników reprezentujących daną dyscyplinę naukową; 

3) do Senatu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów z udziałem ponad połowy uprawnionych do głosowania; 

4) jeżeli w pierwszym głosowaniu wybór wszystkich przedstawicieli do Senatu nie został 

dokonany, do kolejnej tury przechodzą niewybrani kandydaci, którzy w pierwszym 

głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Kandydaci przechodzą w liczbie 

odpowiadającej dwukrotności miejsc pozostałych do obsadzenia. W przypadku 

uzyskania identycznej liczby głosów przez kilku kandydatów Uczelniana Komisja 

Wyborcza odpowiednio powiększa liczbę kandydatów przechodzących do kolejnej 

tury. W kolejnej turze głosowania wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają 

największą liczbę ważnie oddanych głosów.”; 

 

48) § 102 otrzymuje brzmienie: 

   „§ 102 

W wyborach do rad naukowych dyscyplin:  

1) członkowie rady naukowej dyscypliny są wybierani spośród osób mogących się 

wykazać wyróżniającym dorobkiem naukowym w danej dyscyplinie oraz mających 

istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej dyscypliny; 

2) prawo do zgłaszania kandydatów do właściwej rady naukowej dyscypliny ma każdy 

wyborca posiadający czynne prawo wyborcze, który reprezentuje daną dyscyplinę 

naukową, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o dziedzinie nauki lub sztuki  

i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, o którym mowa w ustawie. Zgłaszający 

powinni uzasadnić kandydaturę, odnosząc się do wymagań, o których mowa w pkt 1,  

a uzasadnienie podaje się do publicznej wiadomości (na stronie internetowej 

Uniwersytetu) wraz z ogłoszoną listą kandydatów; 

3) prawem głosu dysponują wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy zadeklarowali daną 

dyscyplinę naukową w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2, bez względu na jej udział 

procentowy; 

4) wybieranych jest 2/3 członków rady naukowej dyscypliny;  

5) członka rady naukowej dyscypliny, o którym mowa w § 37 ust. 5 pkt 3, wybiera 

właściwy organ samorządu doktorantów na zasadach określonych w regulaminie 

samorządu doktorantów; 

6) wybory do rady naukowej dyscypliny prowadzone są spośród zgłoszonych kandydatów. 

Jeżeli liczba kandydatów w danej grupie jest mniejsza lub równa składowi określonemu 

w § 37 ust. 4 i 5, wszyscy kandydaci stają się członkami rady naukowej dyscypliny  

i wyborów nie przeprowadza się; 

7) do rady naukowej dyscypliny zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż 

połowę ważnie oddanych głosów z udziałem ponad połowy uprawnionych do 

głosowania; 

8) jeżeli w pierwszym głosowaniu nie został dokonany wybór wszystkich przedstawicieli 

do rady naukowej dyscypliny, do kolejnej tury przechodzą niewybrani kandydaci, 

którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Kandydaci 



przechodzą w liczbie odpowiadającej dwukrotności miejsc pozostałych do obsadzenia.  

W przypadku uzyskania identycznej liczby głosów przez kilku kandydatów Uczelniana 

Komisja Wyborcza odpowiednio powiększa liczbę kandydatów przechodzących do 

kolejnej tury. W kolejnej turze głosowania wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają 

największą liczbę ważnie oddanych głosów; 

9) Rektor uzupełnia skład rady naukowej dyscypliny przez wskazanie 1/3 jej członków w 

celu zapewnienia reprezentacji wszystkim ważnym grupom badawczym i udziału osób 

mogących wykazać się wyróżniającym dorobkiem naukowym w danej dyscyplinie.”; 

 

49) § 103 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 103 

1. Mandat Rektora wygasa przed upływem kadencji w przypadkach wskazanych w 

ustawie. 

2. W razie zaprzestania pełnienia funkcji przez Rektora przed upływem kadencji, 

Kolegium Elektorów dokonuje w ciągu miesiąca wyboru uzupełniającego. Postanowienie to 

nie dotyczy przypadku, 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.  

3. W razie wygaśnięcia mandatu Rektora stosuje się odpowiednio ust. 2. 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. 

4. W razie wygaśnięcia mandatu Rektora przed upływem kadencji oraz zawieszenia 

osoby pełniącej tę funkcję w pełnieniu obowiązków zgodnie z ustawą, do czasu 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających, obowiązki Rektora pełni prorektor według 

kolejności określonej wcześniej w drodze zarządzenia Rektora, a w przypadku gdyby to nie 

było możliwe, najstarszy członek Senatu zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora 

uczelni.   

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-3, Senat wyraża opinię o kandydatach na 

Rektora w terminie 14 dni (pozytywną albo negatywną).”; 

 

50) § 104 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 104 

1. Przyczyną wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego jest:  

1) ustanie stosunku pracy w Uniwersytecie;  

2) przejście do innej grupy wspólnoty Uniwersytetu; 

3) utrata statusu studenta lub doktoranta;  

4) zaprzestanie spełniania wymagań określonych w ustawie i statucie; 

5) zrzeczenie się mandatu;  

6) odwołanie przez wyborców;  

7) prawomocne skazanie na karę pozbawienia praw publicznych, a w wypadku 

nauczyciela akademickiego, studenta lub doktoranta także prawomocne skazanie 

orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej;  

8) śmierć; 

9) zaistnienie innej przyczyny wskazanej w ustawie.  

2. Zrzeczenie się mandatu następuje przez oświadczenie pisemne skierowane do 

Rektora lub dziekana.  

3. Podstawę odwołania stanowi pisemny wniosek do Uczelnianej Komisji Wyborczej 

wraz z uzasadnieniem zgłoszony przez co najmniej 10 wyborców albo wniosek uchwalony 

przez Senat lub radę naukową dyscypliny. Odwołanie następuje za zgodą więcej niż połowy 

osób z danej grupy wyborców. Postępowanie odwoławcze organizuje i przeprowadza 



Uczelniana Komisja Wyborcza. Osoba, co do której złożono wniosek o odwołanie ma prawo 

zapoznania się z uzasadnieniem wniosku i złożenia wyjaśnień.  

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego w ciągu miesiąca 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 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.  

5. W wypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w ust. 1 pkt 6 i 7, członek organu 

kolegialnego zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o niej przewodniczącego 

właściwego organu kolegialnego.”; 

 

51) § 105 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 105 

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie wygaśnięcie mandatu stwierdza:  

1) Senat w przypadku członka Kolegium Elektorów;  

2) przewodniczący Kolegium Elektorów w przypadku Rektora;  

3) przewodniczący Senatu w przypadku członka Rady Uczelni;  

4) w przypadku członka pozostałych organów kolegialnych – przewodniczący tego 

organu.”; 

 

52) dział zatytułowany „PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE” otrzymuje nr „XIV”; 

 

53) § 109 otrzymuje brzmienie: 

„1. Senat kadencji 2016-2020 działa do jej końca w dotychczasowym składzie.  

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu w tym okresie wybory uzupełniające 

przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, a wyboru uzupełniającego dokonują 

właściwe gremia, które dokonały wyboru. 

2. Osoby, które uzyskały mandat senatora w związku z pełnioną funkcją 

jednoosobowego organu Uniwersytetu oraz prorektorzy zachowują ten mandat do końca 

kadencji 2016-2020.  

3. Ustępu 2 nie stosuje się do senatorów, których mandat wygasł w wyniku złożenia 

rezygnacji.”; 

 

54) w § 110 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W skład rady naukowej dyscypliny kadencji określonej w ust. 1 wchodzą 

pracownicy wyłonieni zgodnie z § 104 statutu w jego brzmieniu dotychczasowym. 

3. Na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. zostaną powołani 

przewodniczący rad naukowych dyscyplin, wyłonieni zgodnie z § 37 ust. 6. Na funkcję 

przewodniczącego rady nie może kandydować dziekan. Wybory uzupełniające do rady 

naukowej dyscypliny kadencji określonej w ust. 1 przeprowadza się na podstawie § 102.”; 

 

55) po dotychczasowym § 115, który po przenumerowaniu, o którym mowa w § 2 niniejszej 

uchwały otrzymuje nr § 113, dodaje się przy zastosowaniu powyższej zasady § 114 i § 115 

w brzmieniu: 

„§ 114 

 1. Z dniem 29 stycznia 2020 r. znosi się wydziałowe komisje wyborcze. 

 2. Senat, na pierwszym posiedzeniu po dniu 29 stycznia 2020 r., uzupełni skład 

Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodnie z § 95 ust. 1 i 2. 

 3. Organ samorządu doktorantów uzupełnia skład Uczelnianej Komisji Wyborczej  

o przedstawicieli, o których mowa w § 95 ust. 1 pkt 4, w ciągu miesiąca od wejścia  

w życie zmiany statutu. 



 4. Wyboru nowego przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej w składzie,  

o którym mowa w § 95 ust. 1, nie przeprowadza się. 

§ 115 

Do stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 25 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu stanowiącego załącznik do uchwały Senatu UPP nr 112/2006  

z dnia 30 czerwca 2006 r.”; 

 

56) w załączniku nr 2 do Statutu w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Posiedzenia Senatu prowadzi Rektor (wyznaczony prorektor) z wyjątkiem 

posiedzeń, na których przeprowadza się ocenę funkcjonowania Uniwersytetu oraz które 

dotyczą osobiście Rektora, którym przewodniczy najstarszy wiekiem członek Senatu 

posiadający tytuł naukowy i niepełniący funkcji prorektora lub dziekana.”; 

 

57) w załączniku nr 2 do Statutu użyte w § 10 ust. 3 i  § 11 ust. 2 wyrazy „tak” i „nie” zastępuje 

się odpowiednio wyrazami „za” i „przeciw”; 

 

58) tytuł załącznika nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie: 

„SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADU KOMISJI KONKURSOWYCH 

ORAZ ZASADY POSTĘPOWAŃ PRZY ZATRUDNIANIU NAUCZYCIELI 

AKADEMICKICH”; 

 

59) w załączniku nr 3 do Statutu § 1 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 1 

1. Rektor lub właściwy prorektor ustala warunki postępowania konkursowego oraz 

powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w której skład wchodzi 

przewodniczący oraz pięciu członków.  

2. W przypadku konkursu otwartego na stanowisko lektora, instruktora, asystenta, 

adiunkta w skład komisji wchodzą:  

1) przewodniczący komisji, którym jest nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale 

na stanowisku profesora lub profesora uczelni;  

2) kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniony kandydat;  

3) 2 nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora lub 

profesora uczelni; 

4) 2 nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku adiunkta.  

3. W przypadku konkursu otwartego na stanowisko profesora lub profesora uczelni  

w skład komisji wchodzą:  

1) przewodniczący komisji, którym jest nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale 

na stanowisku profesora lub profesora uczelni; 

2) kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniony kandydat;  

3) 2 nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora; 

4) 2 nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale na stanowisku profesora 

uczelni. 

4. W przypadku konkursu otwartego na stanowisko lektora, instruktora, asystenta, 

adiunkta w jednostce ogólnouczelnianej w skład komisji wchodzą:  

1) przewodniczący komisji, którym jest nauczyciel akademicki wskazany przez Rektora; 

2) kierownik jednostki ogólnouczelnianej, w której ma być zatrudniony kandydat;  

3) 2 nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce ogólnouczelnianej na 

stanowisku adiunkta;  



4) 2 nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce ogólnouczelnianej na 

stanowisku asystenta.  

5. W posiedzeniach komisji konkursowych biorą udział z głosem doradczym 

przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym  

z każdego związku.”; 

 

60) w załączniku nr 3 do Statutu w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Po zakończeniu wypowiedzi członków komisji przewodniczący przeprowadza 

głosowanie tajne nad każdym kandydatem. Kwalifikację komisji uzyskuje kandydat  

z najwyższą liczbą głosów „za”, pod warunkiem uzyskania bezwzględnej większości głosów 

przy obecności ponad połowy składu komisji.”;  

 

61) w załączniku nr 3 do Statutu uchyla się rozdział zatytułowany „Postępowanie awansowe”, 

w skład którego wchodzą § 5 i § 6;  

 

62) w załączniku nr 3 do Statutu w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na zakończenie postępowania w konkursie otwartym przewodniczący komisji 

przeprowadza głosowanie tajne. Kwalifikacja kandydata następuje pod warunkiem 

uzyskania bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy składu komisji.”; 

 

63) w załączniku nr 4 do Statutu w § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Rektor przedstawia Senatowi wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa wraz  

z załączoną uchwałą, o której mowa w ust. 6.”. 

 

§ 2 

 

W celu zachowania ciągłości numeracji w obrębie całego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu dostosowuje się odpowiednio numerację poszczególnych jednostek redakcyjnych 

w związku z uchyleniem niektórych jego przepisów.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

§ 4 

 

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

Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obejmującego zmiany wprowadzone 

niniejszą uchwałą.           

  

 

      Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 


