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REGULAMIN DOTYCZĄCY TABLIC PAMIĄTKOWYCH 

LUB NADAWANIA IMIENIA OBIEKTOM I JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM  

W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU 

 

§ 1 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wyróżnia wybitnych, nieżyjących pracowników Uczelni 

szczególnie zasłużonych dla rozwoju naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, poprzez 

uhonorowanie ich tablicą pamiątkową lub nadanie imienia obiektom i jednostkom 

organizacyjnym. 

§ 2 

1. Tablica pamiątkowa umieszczana jest na miejscu (skwerze, głazie narzutowym, budowli, 

budynku, sali, laboratorium etc.) znajdującym się w przestrzeni Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, które szczególnie związane było z działalnością prowadzoną 

przez osobę honorowaną.  

2. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana zaopiniowany przez właściwą radę 

naukową dyscypliny, po uprzednim uzyskaniu opinii Konwentu Godności Honorowych, 

podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego uhonorowania tablicą 

pamiątkową lub pozostawia wniosek bez dalszego biegu. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien opisywać osiągnięcia i zasługi kandydata do 

uhonorowania tablicą pamiątkową oraz zawierać jej projekt. 

4. Rektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Konwentu Godności Honorowych, przedstawia 

Senatowi wniosek o uhonorowanie tablicą pamiątkową, wraz z jej projektem oraz 

wskazaniem miejsca umieszczenia. 

5. Senat, podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na uhonorowanie tablicą pamiątkową. 

6. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonuje Rektor lub upoważniona przez niego osoba. 

§ 3 

1. Senat może nadać obiektom i jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu imiona osób zasłużonych. 

2. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana zaopiniowany przez właściwą radę 

naukową dyscypliny, po uprzednim uzyskaniu opinii Konwentu Godności Honorowych, 

podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego nadania imienia lub 

pozostawia wniosek bez dalszego biegu. 

3. Wniosek o nadanie imienia, o którym mowa w ust. 2, powinien opisywać osiągnięcia  

i zasługi kandydata do uhonorowania. 

4. Rektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Konwentu Godności Honorowych, przedstawia 

Senatowi wniosek o nadanie imienia. 

5. Senat, podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na nadanie imienia. 

6. Rektor lub upoważniona przez niego osoba przewodniczy uroczystości nadania imienia. 

 

§ 4 

 

Zmiany w regulaminie uchwala Senat. 


