
Poznań, dnia 27 września 2018 roku 
 

DOP-0212-95/2018 

 

Zarządzenie nr 95/2018 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 27 września 2018 roku 

 

w sprawie: powołania Komisji Rektorskiej ds. przygotowania projektu Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostosowanego do ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Na podstawie § 42 ust. 4 pkt. 11 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

 

Powołuje się Komisję Rektorską ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu dostosowanego do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                   

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668) z uwzględnieniem zapisów ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) w następującym składzie: 

 
Przewodniczący  - prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

Członkowie   - prof. dr hab. Andrzej Czerniak 

- prof. dr hab. Roman Gornowicz 

-  prof. dr hab. Jan Kryszak 

- prof. dr hab. Cezary Mądrzak 

- prof. dr hab. Jerzy Smardzewski 

- prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 

- dr hab. Karolina Pawlak, prof. nadzw. 

- dr hab. Mariusz Sojka, prof. nadzw. 

- dr hab. Wojciech Antkowiak 

- dr hab. Hanna Dorna 

- dr hab. Małgorzata Majcher 

- dr hab. Edward Roszyk 

- dr hab. Izabela Szczerbal 

- dr hab. Tomasz Szkudelski 

-  dr inż. Wojciech Juzwa 

- dr inż. Łukasz Matwiej 

-  mgr inż. Marek Klimecki 

- mgr inż. Marlena Wojnowska  

    - mgr Wojciech Janik 

    - mgr Sławomir Polański 

    - Izabela Pańczyk 

 

zwaną dalej Komisją. 

 

 



§ 2 

 

1. Na Sekretarza Komisji powołuje się mgr. Łukasza Dąbkowskiego.  

 

§ 3 

 

Komisja zakończy działalność z dniem uchwalenia przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostosowanego do ustawy           

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie i nauce. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  
 
 

Rektor 

/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 


