
Załącznik nr 1 do Uchwały nr Uchwały nr 2/2019 
Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 17 czerwca 2019r. 

 
 
Rada Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opiniując pozytywnie projekt 
Statutu UPP przekazuje jednocześnie JM Rektorowi UPP swoje uwagi. 
 
Rada Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymała w dniu 16 maja 2019r.               

od JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu projekt Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu do zaopiniowania. 

Dyskusja nad projektem odbyła się w czasie dwóch posiedzeń Rady Uczelni w dniach 5. i 17. 

czerwca 2019r. 

W czasie pierwszego z tych posiedzeń zapoznano się z opinią ekspertów spoza Rady Uczelni 

UPP, to jest Pana prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka - Przewodniczącego Komisji                                

ds. przygotowania projektu nowego Statutu UPP oraz Pana mgr Sławomira Polańskiego – 

Zastępcę Kanclerza UPP jednocześnie będącego członkiem niniejszej Komisji. 

 

Rada Uczelni UPP w pełni zdaje sobie sprawę ze zmian jakie wprowadziła Ustawa z dnia 20 

lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668) zwana dalej 

Ustawą i z konieczności zmiany Statutu UPP. 

1. Rada zauważa i rozumie wzrost kompetencji Rektora wynikający z Ustawy. Według 

przepisów projektu Statutu Rektor posiada bardzo liczne prerogatywy pozwalające 

samodzielnie podejmować decyzje w rozlicznych sprawach, nie tylko tych, które 

bezpośrednio dotyczą finansów, czy spraw majątkowych. Decyzje te co do zasady 

mogą być podejmowane nawet bez konieczności zasięgania jakichkolwiek opinii.               

W kontekście tego należy uznać za niewystarczające mechanizmy kontrolne, które 

zostały sprowadzone jedynie do tych, które są opisane przez przepisy § 28 ust. 1 pkt 3 

i 4 projektu Statutu, czyli „monitorowanie gospodarki finansowej” oraz niezwykle 

ogólnikowe „monitorowanie zarządzania”, co jest przeniesieniem ogólnych zapisów 

Ustawy. Taki stan rzeczy należy uznać za niewystarczający. W przekonaniu Rady 

zapisy te powinny zostać uzupełnione.  

2. Zdaniem Rady Uczelni decyzja o likwidacji rad wydziałów istotnie skomplikowała 

procesy opiniowania i podejmowania decyzji, które nie zostały w całości zastąpione 

przez kompetencje przypisane radom naukowym dyscyplin. 



3. Zdaniem Rady Uczelni nie jest jasny cel tworzenia instytutów dyscyplinowych opisany 

w § 16 ust. 1-2 projektu Statutu. Po jasnym określeniu celu tworzenia takich 

instytutów, należy również doprecyzować warunki i tryb ich tworzenia. 

4. Rada Uczelni zauważa, że istnieje rozbieżność w zapisach dotyczących Rady                           

ds. Zakładów Doświadczalnych w § 21 i § 41 projektu Statutu. W § 41 definiującym 

Radę ds. Zakładów Doświadczalnych, co do składu i zadań nie ujęto wszystkich zadań, 

które są zawarte § 21, m.in. opiniowanie prowizorium budżetowego, opiniowanie 

rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania, 

opiniowanie sprawozdań finansowych, opiniowanie regulaminu zakładów 

doświadczalnych. Zadania Rady ds. Zakładów Doświadczalnych podane w § 41 ust. 3 

są ogólnikowe. Jednocześnie z całą stanowczością Rada Uczelni zauważa, że nadzór 

nad działalnością zakładów doświadczalnych został zapisany w projekcie Statutu 

niewystarczająco. Należy rozwinąć i uściślić zapisy § 21 ust. 7, np. poprzez składnie 

szczegółowych półrocznych oraz rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych, 

odzwierciedlających wydatkowanie środków finansowych. 

Celem takich zapisów powinna być poprawa wyników finansowych zakładów 

doświadczalnych. 

5. Rada Uczelni uważa, że przepisy § 26 ust.2 projektu Statutu w zakresie kandydatów 

na stanowisko Rektora, powinno się ograniczyć do grona profesorów zatrudnionych 

w UPP. 

6. Rada Uczelni uważa za głęboką zmianę struktury wewnętrznej Uczelni, poprzez 

ograniczenie nowo tworzonych jednostek wchodzących w skład wydziału do katedr, 

zespołów naukowych, dydaktycznych i innych o mniejszym niż instytuty i zakłady 

ładunku historycznym i gorszym postrzeganiu. 

7. Rada Uczelni uważa, że zapisy § 57 ust. 1 i 2 projektu Statutu można połączyć. 

8. Wątpliwości Rady Uczelni budzi skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla 

Nauczycieli Akademickich opisany w § 65 ust. 5 projektu Statutu. Rada uważa,                      

że minimalny wymóg ustawowy odnoście reprezentacji studentów byłby 

wystarczający (art.278 ust.4 Ustawy). 

9. Zdaniem Rady Uczelni w § 86 projektu Statutu zapis o zbyciu majątku powinien 

wymagać zgody Rady Uczelni, a nie jej opinii. Wynika to z przepisów Ustawy art. 423 

ust.2. 



10. Rada Uczelni uważa, że można rozważyć ograniczenie w zakresie zgłaszania 

kandydatów na rektora. Biorąc bowiem pod uwagę zapis art. 18 ust. 1 pkt 5 Ustawy, 

§ 102 pkt 1 projektu Statutu powinien ograniczyć prawo do zgłaszania kandydatów 

na Rektora do całej Rady Uczelni, a nie jej członków. 

11. Zdaniem Rady Uczelni nie jest jasnym w przepisach projektu Statutu, jak będzie się 

określać spełnienie przez kandydatów na członków rad naukowych dyscyplin 

kryterium dot. „najwybitniejszego dorobku” - § 104 pkt 1 projektu Statutu. 

12. Generalną uwagą Rady Uczelni jest rozważenie wprowadzenia zapisów o zgodzie 

kandydatów przy wyborach do wszelkich ciał, które wg nowego Statutu będą 

funkcjonować w ramach Uniwersytetu. 

Rada Uczelni UPP biorąc pod uwagę poważny wzrost kompetencji Rektora opisany tu                        

w części punktu 1, już teraz zauważa i wskazuje na niezwykłą powagę wyboru właściwego 

kandydata na to stanowisko. 

 

     P r z e w o d n i c z ą c y  
          R a d y  U c z e l n i  
  
  
   mgr inż. Tomasz Markiewicz  

 


