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Zarządzenie nr 103/2021 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 1 lipca 2021 roku 
 

w sprawie Zespołu ds. kontroli zarządczej 
 
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.), art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 6 ust. 1 
zarządzenia nr 141/2017 Rektora UPP z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zasad 
funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz § 25  
pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Powołuje się Zespół do spraw kontroli zarządczej, zwany dalej „Zespołem”, w składzie: 
Przewodniczący - prof. dr hab. Roman Gornowicz 
Członkowie  - prof. dr hab. Piotr Goliński 

- dr inż. Katarzyna Sojka  
- mgr Karolina Prałat  
- mgr inż. Jarosław Sierszchulski 
- mgr Kinga Witkowska-Azarko 

Sekretarz  - mgr Łukasz Dąbkowski   
 

§ 2 
Do zadań Zespołu należy: 

1) koordynowanie systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w UPP; 
2) coroczne przeprowadzanie samooceny oraz przygotowanie informacji w zakresie 

wyników zbiorczych; 
3) monitorowanie stopnia realizacji celów i zadań określonych w perspektywie rocznej; 
4) coroczne opracowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w UPP, na 

podstawie materiału źródłowego, w celu przedłożenia Rektorowi. 
 

§ 3  
Tracą moc: 

1) zarządzenie nr 110/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia  
28 października 2016 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Przyrodniczym  
w Poznaniu Zespołu ds. kontroli zarządczej; 

2) zarządzenie nr 137/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 
grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2016 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 października 2016 roku w sprawie powołania 
Zespołu ds. kontroli zarządczej; 

3) zarządzenie nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 13 
lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 110/2016 z dnia 28 października 2016 roku 
w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej; 

4) zarządzenie nr 168/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 8 
listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 110/2016 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 października 2016 roku w sprawie powołania 
Zespołu ds. kontroli zarządczej. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
               
 

        Rektor 
        /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  


