RP-0211-13/2020
Zarządzenie nr 13/2020
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 3 lutego 2020 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 5 i § 25 pkt 3 Statutu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje:
§1
1. W przekonaniu, że ideały równości i tolerancji oraz otwartość na różnorodność wśród
społeczności akademickiej są siłą i wartością Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
zwanego dalej „UPP”, powołuje się Pełnomocnika Rektora do Spraw Równego
Traktowania, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, w osobie prof. UPP dr. hab. Dariusza
Pieńkowskiego.
2. Pełnomocnik działa na rzecz wszystkich osób zatrudnionych, studiujących i korzystających
z innych usług edukacyjnych na UPP narażonych na nierówne traktowanie.
§2
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) przeciwdziałanie przejawom nierównego traktowania, ze szczególnym uwzględnieniem
równości kobiet i mężczyzn, a także innym formom dyskryminacji ze względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania
polityczne, wyznanie lub bezwyznaniowość, światopogląd, status społeczny
i ekonomiczny, orientację seksualną i tożsamość płciową;
2) monitorowanie i diagnozowanie sytuacji w zakresie równego traktowania oraz
opiniowanie komunikatów formułowanych przez UPP w zakresie stosowania języka
tolerancji i niedyskryminacji;
3) inicjowanie i opiniowanie działań na rzecz osób i grup narażonych lub doświadczających
nierównego traktowania, w tym przemocy, molestowania, molestowania seksualnego
i mobbingu;
4) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy oraz promowania postaw
związanych z szacunkiem i równym traktowaniem, a także przeciwdziałanie
negatywnym stereotypom i mowie nienawiści;
5) tworzenie procedur antydyskryminacyjnych;
6) udzielanie pomocy osobom, które zostały dotknięte nierównym traktowaniem;
7) współpraca z jednostkami organizacyjnymi UPP oraz z pozostałymi pełnomocnikami
Rektora w zakresie edukacji i promowania postaw sprzyjających tolerancji
i poszanowaniu różnorodności oraz w zakresie przeciwdziałania zachowaniom
dyskryminacyjnym;
8) współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi na rzecz realizacji zasady równego traktowania w UPP;
9) reprezentowanie UPP oraz aktywne uczestnictwo w gremiach krajowych
i międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami równego traktowania.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
/-/
prof. dr hab. Jan Pikul

