Zarządzenie Nr 395/2011/2012
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie utworzenia Stacji Polarnej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu „Petuniabukta”
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 572 – j.t. z późn. zm.) oraz
§ 34 Statutu UAM
zarządzam:
§1
Tworzy się stację naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o nazwie
Stacja Polarna „Petuniabukta”.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Rektora ds. Stacji
Naukowych.
§3
Regulamin Stacji Polarnej „Petuniabukta” stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.

REKTOR
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Załącznik do zarządzenia nr 395 /2011/2012

Regulamin Stacji Polarnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Petuniabukta”
§1
1. Stacja Polarna „Petuniabukta”, zwana dalej „Stacją Naukową”, jest zamiejscową jednostką
organizacyjną Uniwersytetu o zadaniach innych niż dydaktyczne.
2. Siedzibą Stacji Naukowej jest wybrzeże zatoki Petunia (norw.: Petuniabukta), na wyspie
Spitsbergen, w archipelagu Svalbard.
§2
1. Stacja Naukowa jest powołana dla prowadzenia badań naukowych na obszarze archipelagu
Svalbard, zgodnie z postanowieniami Traktatu Spitsbergeńskiego, którego stroną jest
Polska, a także innych regulacji prawnych i zasad bezpieczeństwa stanowionych przez
lokalne władze, których przedstawicielem jest Gubernator Svalbardu (norw.:
Sysselmannen pa Svalbard). Działalność Stacji Naukowej koncentruje się na badaniach
środowiska przyrodniczego i kulturowego.
2. Stacja Naukowa współdziała z innymi stacjami naukowymi Uniwersytetu w zakresie
organizacji badań naukowych oraz monitoringu środowiska przyrodniczego.
3. Stacja Naukowa może być miejscem prowadzenia zajęć terenowych dla studentów, ze
szczególnym uwzględnieniem realizacji prac licencjackich i magisterskich.
4. Stacja Naukowa jest czynna sezonowo.
§3
1. W zakresie określonym w § 2 Stacja Naukowa współdziała z jednostkami organizacyjnymi
Uniwersytetu, w szczególności z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych,
pełniącym rolę jednostki wiodącej, Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii, Wydziałem
Studiów Edukacyjnych oraz Wydziałem Historycznym.
2. W celu realizacji powierzonych jej zadań Stacja Naukowa może współdziałać
z podmiotami spoza Uniwersytetu.
3. Prowadzenie przez wydziały, wymienione w ust. 1, działalności naukowej oraz zajęć
terenowych na terenie Stacji Naukowej jest koordynowane przez Radę Programową Stacji,
której skład określony jest w § 7 ust. 1.
§4
1. Stacja Naukowa udostępnia oddane jej do dyspozycji obiekty jednostkom organizacyjnym
Uniwersytetu w celu prowadzenia badań naukowych, zajęć terenowych, konferencji i
seminariów naukowych, obozów naukowych, kursów i szkół specjalistycznych.
2. Stacja Naukowa może udostępniać oddane do jej dyspozycji obiekty w innych celach, niż
wskazane w ust. 1, podmiotom spoza Uniwersytetu.
3. Zasady udostępniania obiektów Stacji Naukowej określa Rada Programowa Stacji.
Określając zasady Rada Programowa Stacji uwzględnia, że obiekty Stacji Naukowej są
udostępniane w pierwszej kolejności jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu w celach
określonych w § 2. Rada Programowa Stacji pisemnie zawiadamia rektora o przyjętych
zasadach udostępniania obiektów.

4. Rektor określa zasady odpłatności:
1) za korzystanie z obiektów Stacji Naukowej w celach innych niż wskazane w § 2 ust. 1
i ust. 3;
2) za korzystanie z obiektów Stacji Naukowej przez podmioty spoza Uniwersytetu;
5. Osoby przebywające na terenie Stacji Naukowej są obowiązane przestrzegać wskazań
pracowników stacji, w tym w szczególności związanych z ochroną przeciwpożarową,
bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przyrody i środowiska.
§5
Organami Stacji Naukowej są:
1) kierownik Stacji;
2) Rada Programowa Stacji.
§6
1. Kierownik Stacji podlega bezpośrednio rektorowi.
2. Kierownika Stacji powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana Wydziału Nauk
Geograficznych i Geologicznych, zaopiniowany przez Radę Programową Stacji.
Powołanie następuje na okres kadencji organów Uniwersytetu, z możliwością powołania
na kolejno następujące po sobie kadencje.
3. Kierownik Stacji:
1) kieruje Stacją Naukową oraz organizuje jej działalność w porozumieniu z Radą
Programową Stacji;
2) zapewnia wykonanie uchwał Rady Programowej Stacji;
3) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Stacji Naukowej;
4) występuje z wnioskami o zatrudnienie, zmianę albo rozwiązanie stosunku pracy z
pracownikami Stacji Naukowej; wniosek wymaga zaopiniowania przez Radę
Programową Stacji;
5) przedstawia Radzie Programowej Stacji projekty rocznych i wieloletnich planów
pracy Stacji Naukowej;
6) przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności Stacji Naukowej;
7) gospodaruje majątkiem Stacji Naukowej, jest odpowiedzialny za jego stan i
prawidłowe wykorzystanie;
8) z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 3, dysponuje środkami finansowymi przyznanymi na
potrzeby Stacji Naukowej, w tym w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu.
§7
1. W skład Rady Programowej Stacji wchodzą:
1) kierownik Stacji;
2) trzech przedstawicieli Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych;
3) po jednym przedstawicielu Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Studiów
Edukacyjnych oraz Wydziału Historycznego.
2. Przedstawicielem wydziałów określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 może być nauczyciel
akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Rada Programowa Stacji jest powoływana przez rektora spośród kandydatów
przedstawionych przez dziekanów wydziałów określonych w § 3 ust. 1. Każdy
z dziekanów przedstawia kandydatów wyłącznie swojego wydziału.
4. Rada Programowa Stacji jest powoływana na okres kadencji organów Uniwersytetu.

§8
1. Przewodniczącego Rady Programowej Stacji powołuje rektor na wniosek Rady
Programowej, spośród jej grona. Przewodniczącym Rady Programowej Stacji nie może
być kierownik Stacji.
2. Posiedzenia zwyczajne Rady Programowej Stacji zwołuje jej przewodniczący co najmniej
dwa razy w roku akademickim.
3. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Programowej Stacji zwołuje jej przewodniczący z
własnej inicjatywy albo na wniosek rektora.
4. Przewodniczący Rady Programowej Stacji zaprasza na posiedzenia właściwego prorektora.
5. Uchwały Rady Programowej podejmowane są bezwzględną większością ważnie oddanych
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
§9
1. Rada Programowa Stacji:
1) ustala ogólne kierunki prac naukowych prowadzonych przez Stację Naukową;
2) przedkłada Rektorowi wniosek w sprawie kandydatury Przewodniczącego Rady
zgodnie z § 8 ust. 1;
3) opiniuje kandydatów na stanowisko kierownika Stacji;
4) sprawuje nadzór nad wykorzystaniem przez kierownika Stacji środków finansowych
przyznanych na potrzeby Stacji Naukowej w zakresie działalności naukowej;
5) zatwierdza projekty rocznych i wieloletnich planów pracy Stacji Naukowej;
6) przedkłada rektorowi roczne sprawozdanie z działalności Stacji Naukowej, o którym
mowa w § 6 ust. 3 pkt 6;
7) określa zasady udostępniania obiektów Stacji Naukowej zgodnie z § 4 ust. 3;
8) przedstawia dziekanom wydziałów, o których mowa w § 10 ust. 1, propozycję udziału
w finansowaniu Stacji Naukowej, uwzględniając jej potrzeby.
2. Rada Programowa Stacji może uchwalić regulamin porządkowy Stacji Naukowej.
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez kanclerza.
§ 10
1. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Biologii, Wydział Chemii,
Wydział Studiów Edukacyjnych oraz Wydział Historyczny uczestniczą w finansowaniu
Stacji Naukowej.
2. Zasady uczestnictwa wydziałów określonych w ust. 1 w finansowaniu Stacji Naukowej
określa porozumienie zawarte przez dziekanów tych wydziałów z inicjatywy dziekana
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Porozumienie jest zawierane na okres
roku budżetowego. Porozumienie wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez rektora.
3. Jeżeli w terminie do dnia 31 stycznia porozumienie określone w ust. 2 nie zostanie zawarte
lub nie zostanie zatwierdzone, zasady uczestnictwa wydziałów określonych w ust. 1 w
finansowaniu Stacji Naukowej określa rektor.

