
Uchwała nr 32/2016-2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164 

poz.1365, z późn. zm.) w związku z art. 56 tej ustawy oraz §162 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie wprowadzonego uchwałą Senatu nr 44/2005-2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. z późn. zm. uchwala się co 

następuje: 

 

§1 

Do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwalonego w dniu 9 czerwca 2006 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w §4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Święto Uniwersytetu, obchodzone w trzeci 

czwartek maja, jest świętem całej społeczności akademickiej. Rektor może przesunąć 

termin Święta, jeżeli jest to dzień wolny od pracy.”; 

2) §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Tytuł doktora honoris causa nadaje senat na wniosek 

rady wydziału uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego, społecznego lub 

politycznego.”; 

3) §9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Z  propozycją nadania tytułu doktora honoris causa 

może wystąpić nie mniej niż pięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł 

naukowy profesora zatrudnionych w Uczelni. Propozycję przedkłada się rektorowi w 

terminie do 15 stycznia w formie pisemnej, podając krótką informację o kandydacie 

wraz z uzasadnieniem.”; 

4) §9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Rektor przeprowadza z dziekanami wydziałów 

konsultacje dotyczące zgłoszonych kandydatur. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji 

rektora i dziekanów, kandydatura jest przedstawiana przez dziekana na posiedzeniu   

rady wydziału, na którym zatrudnieni są wnioskodawcy.”; 

5) §9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Rada wydziału powierza sporządzenie opinii o 

kandydacie trzem recenzentom posiadającym tytuł naukowy profesora, w tym dwóm 

spoza Uczelni.”; 

6) §9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Rada wydziału, po zapoznaniu się z opiniami 

recenzentów, w głosowaniu tajnym większością co najmniej 3/5 głosów, podejmuje 

uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do senatu o nadanie tytułu doktora 

honoris causa. Prawo głosu przysługuje członkom rady wydziału posiadającym 

stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.”; 

7) §9 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris 

causa senat podejmuje co najmniej większością 3/5 głosów. Prawo głosu przysługuje 

członkom senatu posiadającym stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 

naukowy profesora.”; 

8) §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Profesorowi innej uczelni lub jednostki naukowej 

krajowej lub zagranicznej, niezatrudnionemu w Uczelni, może być przyznana godność 

honorowego profesora Uniwersytetu.”; 
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9) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Godność honorowego profesora przyznaje rektor na 

wniosek odpowiedniej rady wydziału po zasięgnięciu opinii senatu.”; 

10)  §11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Z propozycją nadania godności profesora 

honorowego może wystąpić co najmniej trzech pracowników wydziału posiadających 

tytuł naukowy profesora, którzy przygotowują pisemne uzasadnienie dla tej 

propozycji. Jest ona przedstawiana na radzie wydziału, która większością co najmniej 

3/5 głosów podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do rektora o 

nadanie godności profesora honorowego.”; 

11)  §17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  „Wydział może być utworzony, gdy zatrudnionych 

na nim będzie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwunastu nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, 

reprezentujących specjalności wchodzące w zakres kierunku studiów, który będzie 

prowadzony na tym wydziale, w tym co najmniej pięciu reprezentujących 

specjalności, w których uzyskiwane będą dyplomy na tym kierunku.”; 

12)  §18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Instytut może być utworzony, gdy w jego 

proponowanym składzie osobowym znajduje się co najmniej sześć osób posiadających 

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których 

Uczelnia jest  podstawowym miejscem pracy,  w tym co najmniej dwie osoby 

posiadające tytuł naukowy.”; 

13)  §19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  „Katedra lub katedra i klinika może być utworzona, 

gdy w jej proponowanym składzie osobowym znajduje się co najmniej siedmiu 

nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, w 

tym  co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy lub dwie osoby ze stopniem 

naukowym doktora habilitowanego.”; 

14)  §19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Jeśli katedra lub katedra i klinika nie spełnia 

wymogu określonego w ust. 3, zostaje przekształcona z dniem 1 września danego roku 

w zakład  i włączona w struktury innej jednostki (instytutu, katedry).”; 

15)  §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zakład lub zakład i klinika jest jednostką 

wchodzącą w skład instytutu lub katedry.”; 

16) §20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  „Zakład lub zakład i klinika może być utworzony, 

gdy w jego proponowanym składzie osobowym znajduje się co najmniej trzech 

nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden posiadający tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.”; 

17)  §24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  „Jednostki wchodzące w skład wydziałów  tworzy, 

likwiduje i przekształca rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana,  po 

zasięgnięciu opinii rady wydziału i senatu.”; 

18) §33 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „pracownicy posiadający tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w instytucie,”; 

19) §35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kierownikiem zakładu lub zakładu i kliniki  może 

być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, 

posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.”; 
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20) §37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do zadań kierownika katedry lub katedry i kliniki 

należy również:  

1) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia i zwalniania, 

awansowania, nagradzania i karania pracowników katedry, 

2) występowanie z wnioskami do właściwych organów kolegialnych i 

jednoosobowych we wszystkich sprawach dotyczących katedry, 

3) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, 

postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni, 

4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących kierowanej 

jednostki, nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni.”; 

21) §37 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kierownik katedry lub katedry i kliniki jest 

przełożonym pracowników zatrudnionych w tej jednostce.”; 

22)  §38 otrzymuje brzmienie: „Kierownik katedry jest odpowiedzialny za pracę tej 

jednostki przed organami wydziału.”; 

23) §39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kierownikiem pracowni lub laboratorium może być 

osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora zatrudniona w Uczelni w 

pełnym wymiarze czasu pracy.”; 

24) §49 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „po jednym wybranym przedstawicielu 

nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego z wydziałów, na których zatrudnionych jest mniej 

niż 20 pracowników tej grupy, oraz po dwóch przedstawicieli nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego z wydziałów, na których zatrudnionych jest co najmniej 20 

pracowników tej grupy,”; 

25)  §49 ust. 2  otrzymuje brzmienie: „Liczbę nauczycieli akademickich, posiadających 

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy   doktora habilitowanego, zatrudnionych 

na wydziale, warunkująca liczbę przedstawicieli tej grupy w senacie, zgodnie z ust. 1 

pkt 4, ustala się według stanu na dzień 31 stycznia ostatniego roku kadencji.”; 

26) §52 ust. 1  pkt 3 otrzymuje brzmienie: „określa w drodze uchwały, liczbę miejsc na 

poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki,” ; 

27) § 52 ust. 1  pkt 9 otrzymuje brzmienie: wyraża zgodę na rozporządzanie składnikami 

aktywów trwałych o wartości przekraczającej 2000 000 zł (art. 90 ust. 4),”; 

28) §52 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ocena działalności Uczelni oraz ocena 

działalności rektora,”; 

29) §54a ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „przedstawiciel marszałka województwa 

lubelskiego, wskazany przez marszałka,”; 

30) §54a ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „przedstawiciel prezydenta miasta Lublin, 

wskazany przez prezydenta,”; 

31) § 54a ust.1  pkt 4 otrzymuje brzmienie: „przedstawiciel innego ośrodka naukowego, 

wskazany przez rektora,”; 
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32)  §54a ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „rektor Uczelni, kanclerz, nauczyciel 

akademicki wskazany przez rektora,”; 

33) w §54a ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „trzech przedstawicieli otoczenia 

społeczno-gospodarczego wskazanych przez rektora.”; 

34) §55 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „podejmuje decyzje dotyczące mienia i 

gospodarki uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia do wysokości 

2000 000 zł ,”; 

35) §60 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada wydziału może przekazywać dziekanom lub 

powołanym przez siebie komisjom część swoich kompetencji, które nie są ustawowo 

zastrzeżone dla rady.”; 

36)  §69 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Każdy wyborca, o którym mowa w ust. 1 ma prawo 

do zgłoszenia  jednego  kandydata na rektora. Każdy wyborca, o którym mowa w ust. 

1 zatrudniony lub studiujący na określonym wydziale, ma prawo do zgłoszenia  

jednego kandydata na dziekana tego wydziału. Warunki zgłaszania kandydatów na 

rektora lub dziekana definiuje ordynacja wyborcza uchwalona przez senat.”; 

37)  §73 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Prorektorem może być nauczyciel akademicki 

posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.”; 

38)  §76 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dziekana i prodziekanów wybiera kolegium 

elektorów wydziału spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy.”; 

39) §78 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nie później niż do  31 stycznia ostatniego roku swej 

kadencji senat wybiera Komisję Wyborczą Uczelni. Nie później niż do 31 marca 

ostatniego roku swej kadencji rady wydziałów wybierają wydziałowe komisje 

wyborcze.”; 

40) §78 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „po jednym przedstawicielu nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego z każdego wydziału,  wybranym przez radę wydziału,”; 

41) §82a ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: osoba posiadająca mandat została odwołana 

odpowiednio w trybie art. 38 lub 78 ustawy lub § 76 statutu,”; 

42) §83 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Funkcji rektora i prorektora nie można łączyć z 

funkcją dziekana i prodziekana.”; 

43) § 84 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Członków senatu, spośród nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 

oraz spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale 

wybiera się na odrębnych zebraniach tych grup.”; 

44) §88 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „posiada inne osiągnięcia określone przez 

senat.”; 

45) §88 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ma osiągnięcia w kierowaniu projektami 

badawczymi i kształceniu młodej kadry naukowej, nie mniejsze niż określone przez 

senat,”; 
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46)  §88 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ posiada inne osiągnięcia określone przez 

senat.”; 

47) §88 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być 

zatrudniona osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora habilitowanego lub 

tytułu profesora, która posiada stopień naukowy doktora i spełnia warunki określone 

w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ma znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej lub artystycznej, 

potwierdzone przez radę wydziału na którym ma być zatrudniona. Do oceny dorobku 

rada wydziału powołuje dwóch recenzentów spośród osób posiadających tytuł 

naukowy, w tym co najmniej jednego spoza Uczelni. Warunkiem zatrudnienia jest 

uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.”; 

48) w §88 skreśla się ust. 3a; 

49) §90 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem 

akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie 

mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł 

naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym 

wymiarze czasu pracy.”; 

50) §93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby 

nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie może być dłuższy niż 8 lat, przy czym 

pierwsze zatrudnienie następuje na okres nie dłuższy niż 33 miesiące.”; 

51) §93 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Okres zatrudnienia na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora nie może być 

dłuższy niż 8 lat.”; 

52)  §93 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, 2 

nie wlicza się przerwy związanej z: 

1) urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem 

ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

Pracy; 

2) pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku 

z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji 

leczniczej.”; 

53) §94 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem 

akademickim w Uczelni na czas określony lub nieokreślony, w  wymiarze 

przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, po raz pierwszy, po przerwie 

oraz po rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym 

przez Uczelnie, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.”; 

54) §94 ust. 5 pkt 4  otrzymuje brzmienie: „Na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie 

zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata.”; 

55) w §94 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Zmiana treści istniejącego stosunku pracy, 

dokonana za zgodą stron, nie wymaga przeprowadzania postępowania konkursowego, 

pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia.”; 
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56)  §97 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący komisji, o której mowa 

odpowiednio w ust. 1 informuje senat o zgłoszonych kandydatach, referuje 

kwalifikacje kandydatów na podstawie złożonych dokumentów oraz  przedstawia 

opinię o kandydatach.”; 

57) §99 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ocena, o której mowa w ust. 2 dokonywana jest co 

cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel 

jest zatrudniony.”; 

58) w §99 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „Do okresu, o którym mowa w ust 3, nie wlicza 

się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie 

macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, 

urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia 

oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.”; 

59) §99 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku otrzymania przez nauczyciela 

akademickiego oceny negatywnej, ocena na wniosek kierownika jednostki 

organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, może być 

przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 1 roku.”; 

60) §100 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ocenę przeprowadza się na podstawie arkusza 

oceny okresowej zatwierdzonego przez senat, z uwzględnieniem oceny dokonywanej 

co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów w zakresie 

wypełniania obowiązków dydaktycznych przez tego nauczyciela akademickiego.”; 

61) w §100 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: ” Zasady dokonywania oceny przez studentów 

i doktorantów oraz sposób jej wykorzystania określa senat, a szczegółowe regulacje 

zawarte są w zarządzeniu rektora”.; 

62) w §106 skreśla się ust. 2; 

63) §107 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Odwoławcza komisja oceniająca powinna 

rozpoznać odwołanie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.”; 

64) w §108 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym 

nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z 

zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.”; 

65) §108 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek 

pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela 

akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których mowa w §99 ust. 4.”; 

66) §109 ust. 3 pkt b otrzymuje brzmienie: „stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem 

komisji dyscyplinarnej: 

- przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa   

całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, 

- rozpowszechniania bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzego 

utworu w wersji oryginalnej albo postaci opracowania, 

- rozpowszechniania, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego 

artystycznego wykonania albo publicznego zniekształcenia takiego utworu, 

artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania, 

-  innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych, 
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- fałszowania badań lub wyników badań naukowych -  innego oszustwa 

naukowego,”; 

 

67) w §122 dodaje się ust. 6  w brzmieniu: „Odpis prawomocnego orzeczenia kary 

dyscyplinarnej z uzasadnieniem dołącza się do akt osobowych nauczyciela 

akademickiego.”; 

68) §126 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kierownik jednostki organizacyjnej, w której 

pracownik jest zatrudniony, określa zakres jego obowiązków.”; 

69) §128 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pracownik niebędący nauczycielem akademickim 

może otrzymać indywidualną nagrodę rektora za wzorową pracę zawodową w 

minionym roku kalendarzowym.”; 

70) Dział VI otrzymuje nazwę: „STUDIA WYŻSZE I POZOSTAŁE FORMY 

KSZTAŁCENIA”; 

71) §133 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Oprócz studiów, o których mowa w ust. 1, Uczelnia 

prowadzi studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie), studia podyplomowe, kursy 

dokształcające oraz szkolenia.”; 

72) §133 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Studia wyższe oraz studia trzeciego stopnia mogą 

być prowadzone jako stacjonarne lub niestacjonarne, stosownie do uchwały senatu 

podjętej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 i 13 oraz  art. 169 ust. 2 ustawy.”; 

73) §133 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Organizację i tok studiów trzeciego stopnia, 

podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń określają regulaminy tych 

studiów i kursów.”; 

74) §134 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 ustala 

rektor, z tym że opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, nie mogą przekraczać 

kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym dla uruchomienia i prowadzenia 

odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz 

zajęć na studiach i studiach doktoranckich, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z 

uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w 

szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w 

tym amortyzacji i remontów. Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, 

Uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.”; 

75) §136 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie 

do rektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podstawą odwołania może być 

jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o 

których mowa w ust. 2. Decyzja rektora jest ostateczna.”; 

76) §137 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Senat ustala, w drodze uchwały, warunki, tryb oraz 

termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w formie 

elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów do dnia 31 maja roku 

poprzedzającego rok akademicki.”; 

77) §144 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę 

finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie planu rzeczowo – 

finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości. 



8/8 

Uchwała nr 32/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Rektor przekazuje ministrowi plan rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od dnia 

jego uchwalenia.”; 

78) w §148  skreśla się ust. 3; 

79)  dodaje się §154a w brzmieniu: 

„1. Rektor jest obowiązany do opracowania programu naprawczego, jeśli suma strat netto 

w okresie nie dłuższym niż pięć ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji z budżetu 

państwa otrzymanej w roku poprzedzającym bieżący rok budżetowy na zadania, o 

których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1-6, 8, 9 i 11 ustawy. 

2. Program naprawczy obejmuje działania mające na celu odzyskanie równowagi 

finansowej przez zrównoważenie kosztów działalności z przychodami określonymi w art. 

98 ust. 1 w okresie nie dłuższym niż do końca roku, w którym upływają 3 lata od dnia 

uchwalenia programu naprawczego.”; 

85) §159 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nauczyciele akademiccy mianowani przed dniem 

wejścia w życie niniejszego statutu, pozostają mianowani na dotychczasowych 

stanowiskach, odpowiednio na czas nieokreślony albo określony, z zastrzeżeniem ust. 2.”; 

80) w §161  skreśla się ust. 1; 

81) w §161  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Senat określi w terminie do 31 grudnia 2017 r. 

minimalne wymagania punktowe warunkujące pozytywną ocenę okresową 

nauczyciela akademickiego i wzór arkusza oceny okresowej nauczyciela 

akademickiego oraz w terminie do 30 czerwca 2017 r. zasady dokonywania i sposób 

wykorzystania oceny nauczyciela akademickiego przez studentów i doktorantów w 

zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych przez tego nauczyciela 

akademickiego.”; 

82) w §161  dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Pierwsza ocena okresowa, o której mowa §99 

ust.3, dokonana zostanie na podstawie arkusza oceny okresowej nauczyciela 

akademickiego, o którym mowa w ust. 3, do końca roku 2020 i obejmować będzie 

cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej nauczyciela akademickiego.”; 

83) w §161 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Na wniosek kierownika jednostki 

organizacyjnej, w której nauczyciel akademiki jest zatrudniony, ocena okresowa może 

być dokonana w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 4, na podstawie arkusza 

oceny okresowej nauczyciela akademickiego, obowiązującego w terminie 

dokonywania oceny, a kolejna w terminie określonym w ust. 4.”. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

                                                                                                                                                              

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

REKTOR 

(-)PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 


