
Uchwała nr 32/2021-2022 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. 

poz. 1668 z późn. zm.) w związku z §129 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwala się, co 

następuje: 

 

§1 
 

Do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwalonego uchwałą nr 88/2018-2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z  dnia 11 czerwca 2019 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: wydział, 

instytut, katedra, katedra i klinika, zakład, pracownia, laboratorium, stacja 

dydaktyczno - badawcza, szkoła, centrum, biblioteka, wydawnictwo, archiwum, 

gospodarstwo doświadczalne, jednostka administracyjna, inna jednostka usługowa i 

gospodarcza.”; 

2) w 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W uczelni funkcjonują jednostki ogólnouczelniane 

prowadzące działalność  wydawniczą, naukową, dydaktyczną, kulturalną, gospodarczą 

lub usługową na rzecz całej uczelni. Jednostką ogólnouczelnianą, która może 

prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od 

działalności o której mowa w ust. 1 jest gospodarstwo doświadczalne.”; 

3) w §13 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „W strukturze organizacyjnej wydziału  mogą 

funkcjonować jednostki ogólnowydziałowe prowadzące działalność  naukową, 

dydaktyczną, gospodarczą lub usługową na rzecz tego wydziału.”; 

4) w §13 dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „Zadania i zasady funkcjonowania jednostek 

ogólnouczelnianych i ogólnowydziałowych określa Rektor.”; 

5) w §20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pracownia może prowadzić działalność naukowo-

badawczą, dydaktyczną, usługową lub gospodarczą. 

6) w §20 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Prowadzenie działalności gospodarczej przez 

pracownię wymaga zgody Rektora.”; 

7) w §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Pracownia może być jednostką ogólnowydziałową 

lub ogólnouczelnianą, lub wchodzącą w skład instytutu, katedry, katedry i kliniki.”; 
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8) w §20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Pracownia wchodząca w skład instytutu, katedry 

lub katedry i kliniki może być utworzona, gdy w jej proponowanym składzie 

osobowym znajduje się co najmniej czterech pracowników, w tym co najmniej jeden 

posiadający stopień naukowy doktora.”; 

9) w §20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Skład osobowy pracowni będącej jednostką 

ogólnouczelnianą lub jednostką ogólnowydziałową  określa Rektor.”; 

10) §22 otrzymuje brzmienie: 

 ”1.Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą, powołaną w celu wypełnienia zadań: 

1) naukowych lub  dydaktycznych wykraczających poza zakres działalności 

poszczególnych wydziałów; 

2) kulturalnych lub usługowych.  

2. Organizację, przedmiot oraz zakres działania centrum określa Rektor.”; 

11)  w §31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kierownikiem pracowni wchodzącej w 

skład instytutu, katedry lub katedry i kliniki może być osoba posiadająca co 

najmniej stopień naukowy doktora zatrudniona w Uczelni na stanowisku 

badawczo-dydaktycznym lub badawczym w pełnym wymiarze czasu pracy.”; 

12)  w §31 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Kierownikiem pracowni 

ogólnouczelnianej lub ogólnowydziałowej może być osoba posiadająca wyższe 

wykształcenie i wymagane kwalifikacje, zatrudniona w Uczelni w pełnym 

wymiarze czasu pracy.”;  

13) w §31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Powierzenie obowiązków kierownika 

pracowni wchodzącej w skład instytutu, katedry lub katedry i kliniki następuje 

na podstawie powołania przez Rektora, na wniosek kierownika jednostki 

nadrzędnej, zaopiniowany przez dziekana wydziału. Odwołanie kierownika 

pracowni następuje w tym samym trybie.”; 

14)  w §31 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ”Powierzenie obowiązków kierownika 

pracowni będącej jednostką ogólnowydziałową lub ogólnouczelnianą następuje 

na podstawie powołania przez Rektora, na wniosek odpowiedni: dziekana 

wydziału zaopiniowany przez kolegium wydziału lub prorektora nadzorującego 

działalność tej pracowni zaopiniowany przez Senat. Odwołanie kierownika 

pracowni następuje w tym samym trybie.”; 

15) w §31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kierownika pracowni powołuje się na czas 

określony, nie dłużej jednak niż na cztery lata. Powołanie może być 

odnawiane.”; 
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16) w §31 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Kierownik pracowni jest odpowiedzialny za 

działalność badawczą, dydaktyczną, usługową i gospodarczą jednostki 

odpowiednio przed prorektorem, dziekanem, dyrektorem instytutu lub  

kierownikiem katedry.”; 

17) w §31 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Zakres zadań i obowiązków kierownika 

pracowni określa jego bezpośredni przełożony (prorektor, dziekan, dyrektor 

instytutu lub kierownik katedry).”; 

18) w §31a dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Kierownika laboratorium powołuje się 

na czas określony nie dłużej jednak niż na cztery lata. Powołanie może być 

odnawiane.”; 

19) w §31a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zakres obowiązków kierownika 

laboratorium określa Rektor.”; 

20) w §32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kierownikiem centrum może być pracownik 

zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.”; 

21) w §32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kierownika centrum, o którym mowa w ust. 

1  powołuje się na czas określony we wniosku, nie dłuższy jednak niż cztery lata. 

Powołanie może być odnawiane.”; 

22) w §32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kierownik centrum jest przełożonym 

pracowników centrum.”; 

23) w §32 uchyla się ust. 4; 

24) w §32 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Kierownik centrum jest odpowiedzialny za pracę 

jednostki przed Rektorem”; 

25) w §33 uchyla się ust. 3; 

26) w §53a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W skład Rady wchodzi przedstawiciel każdego 

wydziału wybrany spośród nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem 

naukowym doktora, posiadający znaczące osiągnięcia aplikacyjne lub wdrożeniowe.”. 

 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.    

 

                                                                     PRZEWODNICZĄCY SENATU 

                                                              REKTOR 

                                                               /-/ PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK 


