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Zarządzenie nr 156/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 22 września 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Zespołem Szkół Przyrodniczych 

na 2020 rok 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 25 pkt 3 i § 80 ust. 2 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, po zasięgnięciu opinii Rady Uczelni UPP wyrażonej 
w uchwale nr 14/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

Zmienia się Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z 
zakładami doświadczalnymi oraz Zespołem Szkół Przyrodniczych na  2020 rok,  zatwierdzony 
zarządzeniem nr 91/2020 Rektora UPP z dnia 29 czerwca 2020 r. w ten sposób, że: 
1) w Planie inwestycji na 2020 rok po pozycji nr 45 dodaje się pozycje: 

a) nr 46 o nazwie „Dobudowa budynku technologiczno-dydaktycznego dla WNZZ”, w której 
kolumna „Wartość brutto inwestycji” otrzymuje brzmienie „20 000,0”, a kolumna 
„Planowana kwota brutto nakładów w 2020” brzmienie „0,0”, 

b) nr 47 o nazwie „Infrastruktura dydaktyczna (Zespół Szkół Przyrodniczych) Technikum 
Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego”, w której  
kolumna „Wartość brutto inwestycji” otrzymuje brzmienie „5 000,0”, a kolumna 
„Planowana kwota brutto nakładów w 2020” brzmienie „0,0”; 

2) w Planie inwestycji na 2020 rok w pozycji o nazwie „Razem” kolumna „Wartość brutto 
inwestycji” otrzymuje brzmienie „156 944,70”, a kolumna „Planowana kwota brutto 
nakładów w 2020" brzmienie „14 644,20”. 

 
§ 2 

Zatwierdza się zmianę Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Zespołem Szkół Przyrodniczych na 
2020 rok, a tekst jednolity tego Planu stanowi załącznik będący integralną częścią 
zarządzenia.  
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 
 
 

       Rektor 

        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
 

 


