
Uchwała nr 4/2020 
Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 06 marca 2020 r. 
 

w sprawie: określenia warunków jakie powinien spełnić kandydat na Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, a także przebiegu procesu wskazywania przez Radę Uczelni 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez 

Senat. 

 

Na podstawie: 

art. 18 ust. 1, pkt 5, art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), a także §26 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Kandydat na Rektora UPP musi spełniać następujące warunki: 

1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) korzystać z pełni praw publicznych, 

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, w tym w 

świetle przepisów Ustawy z dnia 4 lipca 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4) nie był karany karą dyscyplinarną, 

5) w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach 

bezpieczeństwa państwa, nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z 

tymi organami, 

6) jest zatrudniony na stanowisku profesora albo profesora uczelni na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu lub na innej uczelni, 

7) podstawowym jego miejscem pracy jest UPP, 

8) nie może mieć ukończone 67 roku życia w dniu 01.09.2020r. 

2. Kandydat na Rektora UPP spełnienie warunków wymienionych w: 

1) ust. 1, pkt 1-7, potwierdza w formie oświadczeń składanych pisemnie, 

2) w ust. 1 pkt 8 poprzez okazanie i sprawdzenie przez Radę Uczelni daty 

urodzenia wpisanej w dokumencie potwierdzającym tożsamość kandydata. 



§ 2 

1. Rada Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po otrzymaniu z Senatu UPP 

uchwały w sprawie opinii o kandydatach na Rektora UPP, w czasie posiedzenia 

zwołanego w trybie zwyczajnym: 

a. zapoznaje się z opiniami Senatu UPP, 

b. na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów sprawdza, czy 

spełnione są warunki jakie powinien spełniać kandydat na Rektora UPP. 

2. W przypadku stwierdzenia, że kandydaci na Rektora UPP spełniają wymogi określone 

w § 1 ust. 1 pkt 1-7 niniejszej uchwały, Rada Uczelni UPP na to samo lub następne 

posiedzenia zaprasza kandydatów i po sprawdzeniu warunku opisanego w § 1 ust. 1 

pkt 8 niniejszej uchwały, przeprowadza z nimi indywidualne rozmowy na temat wizji 

funkcjonowania Uczelni. 

3. Po przeprowadzeniu rozmów, Rada Uczelni UPP poprzez podjęcie uchwały wskazuje 

kandydatów na Rektora UPP, a uchwałę wraz z opiniami Senatu, dokumentami 

przedstawionymi przez kandydatów wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-7 niniejszej 

uchwały, przekazuje Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
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 
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