
Uchwała nr 8/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 28 września 2020 r. 
w sprawie powołania komisji stałych Senatu  

 
 
 
 

Na podstawie § 36 Statutu UAM uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Powołuje się następujące komisje stałe Senatu, zwane dalej „komisjami stałymi”: 

1) Senacką Komisję ds. Budżetu i Finansów;  
2) Senacką Komisję ds. Rozwoju;  
3) Senacką Komisję Prawną. 

 
§ 2 

 
W skład każdej komisji stałej wchodzi przewodniczący i nie mniej niż pięciu 
członków.  

 
§ 3 

 
1. Do zadań komisji stałych należy przygotowywanie dla Senatu materiałów 

informacyjnych oraz opinii w zakresie: 
1) polityki finansowej – Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów;  
2) nauki, polityki kadrowej i kierunków działalności Uniwersytetu – Senacka 

Komisja ds. Rozwoju; 
3) uchwalania i zmiany statutu, wykładni statutu i regulaminów, stosowania 

statutu – Senacka Komisja Prawna.  
 

2. Do kompetencji komisji stałych należy także: 
1) przedkładanie projektów uchwał w sprawach związanych z zakresem 

działania komisji; 
2) wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez rektora, 

związanych z zakresem ich zadań. 
 

§ 4 
 
1. Posiedzenia komisji stałej zwołuje przewodniczący, stosownie do zakresu zadań 

realizowanych przez komisję, w sposób ustalony między członkami komisji. 
Posiedzenie komisji stałej może również zwołać Rektor lub każdy z Prorektorów. 
W takim przypadku zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia komisji stałej 
jest doręczane drogą elektroniczną każdej z osób wchodzących w skład komisji.  

 
2. Udział w posiedzeniach komisji stałej należy do obowiązków osób powołanych  

w skład tej komisji.   
 



3. Przewodniczący, w każdej sprawie pozostającej w zakresie zadań komisji, może 
zasięgnąć opinii eksperta niebędącego członkiem komisji. W szczególności 
przewodniczący może zaprosić na posiedzenie komisji osobę merytorycznie 
zaangażowaną w opracowanie projektu uchwały. 

 
4. Przewodniczący komisji stałej: 

1) dokonuje bieżącego podziału obowiązków między osoby powołane w skład 
komisji; 

2) może powołać sekretarza komisji spośród jej członków. 
 
5. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek Senatu komisja stała wyraża swoje 

stanowisko w drodze uchwały. Senat może zażądać sporządzenia pisemnego 
uzasadnienia uchwały. Przepis § 49 Statutu UAM stosuje się odpowiednio.  

 
6. Senat w każdym czasie może zażądać sprawozdania z działalności komisji stałej. 

Formę sprawozdania wskazuje Senat. Jeśli nie wskazano innej formy, 
sprawozdanie sporządza się na piśmie.   

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 6  
 

Traci moc uchwała Senatu UAM nr 1/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 
powołania komisji stałych Senatu.  
 

 
 

R E K T O R 
 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 
 


