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Zarządzenie nr 10/2022 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 21 stycznia 2022 roku 
 

w sprawie wykazu spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 76 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu w Uniwersytecie Przyrodniczym  
w Poznaniu należy: 

1) dysponowanie nieruchomościami UPP, tj. ich nabywanie, zbywanie i obciążanie; 
2) przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów; 
3) zawieranie umów pożyczek i kredytów; 
4) dokonywanie czynności o charakterze gwarancyjno-finansowym, w tym udzielanie innym 

podmiotom poręczeń i gwarancji o charakterze finansowym; 
5) zawieranie umów prawa cywilnego dotyczących nieruchomości UPP, w tym  

w szczególności najmu, dzierżawy oraz użyczenia, w których przewidziano dokonanie 
nakładów powyżej 100 000 zł przez drugą stronę lub dla których wymagana jest zgoda 
organów właściwych zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym 
z dnia 16 grudnia 2016 r.; 

6) dokonywanie innych rozporządzeń majątkiem ruchomym UPP oraz zaciąganie 
zobowiązań innych niż wymienione w pkt 1-5, których wartość przekracza w chwili 
dokonywania transakcji kwotę 250 000 zł; 

7) tworzenie lub przystępowanie UPP do spółki, spółdzielni, innej organizacji gospodarczej, 
fundacji oraz występowanie z tych podmiotów lub ich likwidacja; 

8) tworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii 
oraz ich likwidacja;   

9) pobieranie w imieniu UPP pożytków i innych przychodów ze składników mienia; 
10) przenoszenie składników majątkowych między poszczególnymi jednostkami 

organizacyjnymi UPP. 
 

§ 2 
1. Rektor może udzielić pracownikom UPP pełnomocnictwa lub upoważnienia do 

podejmowania w imieniu i na rzecz UPP decyzji przekraczających zakres zwykłego 
zarządu.  

2. Udzielając pełnomocnictwa lub upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Rektor może 
ustanowić wymóg łącznego działania z Kanclerzem, Kwestorem lub osobą pełniącą funkcję 
kierowniczą w UPP.    

 
§ 3 

Traci moc zarządzenie nr 95/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia  
1 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia wykazu spraw majątkowych przekraczających zwykły 
zarząd w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 
 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Rektor 
       /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  


