Zarządzenie nr 50/2016/2017
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie zasad realizacji patronatu w szkołach, o których mowa w art. 130
ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz § 59 ust. 2 pkt 3 Statutu UAM zarządza się co następuje:
§1
Patronat (w tym tworzenie klas patronackich) jest realizowane wyłącznie przez
podstawową jednostkę organizacyjną i wyłącznie na zasadach określonych
niniejszym zarządzeniem.
§2
Przez patronat rozumie się sprawowanie opieki merytorycznej przez pracowników lub
doktorantów podstawowej jednostki organizacyjnej w ramach programu
realizowanego przez grupę uczniów szkoły, o której mowa w art. 130 ust. 6 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, z którą UAM zawarł
porozumienie o współpracy w tym zakresie.
§3
Decyzję o objęciu patronatu podejmuje Prorektor ds. kształcenia na wniosek
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
§4
1. Realizacja patronatu odbywa się w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy UAM a
szkołą (zwane dalej Porozumieniem) oraz o program współpracy opracowany przez
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na okres jednego roku szkolnego i
zatwierdzony przez Prorektora ds. kształcenia (zwany dalej Programem). Wzór
Porozumienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej zamierzającej realizować patronat
przedkłada Prorektorowi ds. kształcenia projekt Porozumienia wraz z Programem.
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3. Uprawnionym do zawarcia Porozumienia ze strony UAM jest wyłącznie Rektor lub
Prorektor ds. kształcenia. Porozumienia podpisuje kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej realizującej Program, przyjmując tym samym odpowiedzialność za
prawidłową realizację Porozumienia ze strony tej jednostki.
4. Rejestr Porozumień prowadzi Dział Nauczania.
§5
5. Program zawiera co najmniej:
a) wykaz aktywności, które zamierza realizować podstawowa jednostka organizacyjna,
b) wykaz pracowników i doktorantów UAM, którzy realizować będę te aktywności, wraz
ze wskazaniem w jakim wymiarze godzin realizować będą zajęcia dydaktyczne, przy
czym liczba godzin przeprowadzonych w szkole przez nauczycieli akademickich nie
może naruszać zasad obowiązujących w UAM oraz przekraczać możliwości
finansowych podstawowej jednostki organizacyjnej realizującej Program,
c) wykaz planowanych kosztów realizacji Programu (w tym związanych z dojazdami do
szkoły lub poza teren UAM) ze wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za ich
ponoszenie, w ramach możliwości finansowych podstawowej jednostki
organizacyjnej realizującej Program.
6. Program przedkłada się Prorektorowi ds. kształcenia, w każdym roku obowiązywania
Porozumienia, najpóźniej do dnia 30 września. Prorektor ds. kształcenia zatwierdza
Program lub wprowadza w nim zmiany wiążące dla podstawowej jednostki
organizacyjnej realizującej Program.
7. Podstawowa jednostka organizacyjna realizuje Porozumienie wyłącznie w oparciu o
Program zatwierdzony przez Prorektora ds. kształcenia.
8. Realizacja aktywności nieujętej w Programie, z którą związana jest konieczność
poniesienia dodatkowych kosztów po stronie UAM lub przekroczenia wymiaru godzin
nauczyciela akademickiego wynikającego z Programu, wymaga zgody Prorektora ds.
kształcenia.
§6
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia, warunkiem uzyskania
zgody na zawarcia kolejnego Porozumienia jest przedłożenie Prorektorowi ds.
kształcenia sprawozdania z efektów wykonania Programów realizowanych w ramach
dotychczasowego Porozumienia.
§7
1. Umowy ze szkołami, zawarte przez dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia,
winny zostać rozwiązane lub aneksowane w celu dostosowania ich do treści
Porozumienia najpóźniej do dnia 30 września 2017 roku, a w przypadku gdy nie jest
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to możliwe, realizowane zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego
zarządzenia, o ile nie jest to sprzeczne z treścią umowy.
2. Obowiązek przedkładania Programów Prorektorowi ds. kształcenia najpóźniej do
dnia 30 września wiąże podstawowe jednostki organizacyjne począwszy od roku
akademickiego 2017/2018, niezależnie od tego czy patronat realizowany jest na
podstawie Porozumienia czy wcześniej zawartej ze szkołą umowy.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
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