
Uchwała nr 39/2021 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

w sprawie regulaminu nadawania medalu Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu 

 

Na podstawie § 66 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, 

co następuje: 

§ 1 

 

Uchwala się Regulamin nadawania medalu Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, którego treść stanowi załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała nr 36/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia  

19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu nadawania medalu Zasłużony dla Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  R e k t o r  
         

                 /-/ 

 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 

 



Załącznik do uchwały 

nr 39/2021 Senatu UPP 

 

REGULAMIN NADAWANIA MEDALU 
ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

 

§ 1 
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu nadaje, ustanowiony przez Senat dnia 13 października 

1976 roku, medal Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na wniosek 

dziekana, zaopiniowany przez właściwą radę naukową dyscypliny, lub innej jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu. 

 

§ 2 
 

Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu może być nadawany 

pracownikom Uczelni oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego Uniwersytetu, a także osobom, które w inny sposób 

przyczyniły się do rozwoju Uczelni i jej dobrego imienia. 

 

§ 3 
 

1. Rektor, po wcześniejszym uzyskaniu opinii powołanego przez siebie Konwentu Godności 

Honorowych, podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego nadania 

medalu Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

2. Dokumentacja w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego nadania medalu, o którym 

mowa w ust. 1, powinna opisywać osiągnięcia i zasługi kandydata stanowiące podstawę 

do nadania medalu. 

 

§ 4 
 

1. Rektor stawia wniosek o nadanie medalu Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu wraz z opisem najważniejszych osiągnięć kandydata pod obrady Senatu. 

2. Senat podejmuje uchwałę o nadaniu medalu Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu. 

 

§ 5 
 

Wręczenie medalu Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbywa się 

w trakcie uroczystości akademickich, a w szczególności w Dniu Patrona Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

§ 6 
 

Rejestr odznaczonych medalem Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

prowadzi Biuro Rektora, natomiast biogramy wyróżnionych osób oraz opis najważniejszych 

osiągnięć uzasadniających nadanie medalu przechowuje się w Dziale Osobowym i Spraw 

Socjalnych. 

 

§ 7 
 

Zmiany w regulaminie uchwala Senat. 


