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ZARZĄDZENIA JM REKTORA
a w przypadku jednostek międzywydziałowych Prorektor
ds. Jakości Kształcenia, ustala liczbę planowanych godzin ponadwymiarowych na studiach dziennych i godzin
realizowanych na studiach zaocznych w semestrze zimowym i letnim. Za podstawę obliczania przyjmuje się
pensum roczne.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na studiach
dziennych wypłacane będzie po zrealizowaniu pensum
rocznego jednorazowo do końca lipca danego roku akademickiego.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na studiach
zaocznych zrealizowane w semestrze zimowym wypłacane będzie jednorazowo do końca lutego danego roku
akademickiego, a za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w semestrze letnim - jednorazowo do końca lipca
danego roku akademickiego.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na studiach
dziennych i na studiach zaocznych dla nauczycieli akademickich wypłacane będzie na podstawie umowy
o przeniesienie autorskich praw majątkowych.
5. Dział Kształcenia sporządza umowy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na okres
całego roku akademickiego. Częściowe listy płac za godziny ponadwymiarowe realizowane w każdym okresie
przygotowuje Dział Kształcenia i składa w Kwesturze.
6. Dziekan lub kierownik studium zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Działu Kształcenia UZ o planowanych i wprowadzonych zmianach w obciążeniu dydaktycznym.

..... JM Re kt o r w yd a ł z a rz ąd z en i a:


Nr 6 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie powołania
zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim.
W Uniwersytecie Zielonogórskim powołany został Zespół
ds. oceny ryzyka zawodowego w składzie:
1) dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ – przewodniczący,
2) mgr Sławomir Szumalo – członek,
3) inż. Jan Kotowski – członek.
Do zadań Zespołu należy:
1) przegląd stanowisk pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim i identyfikacja zdarzeń mogących spowodować
zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia pracownika,
2) oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt 1 i dokonanie oceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy,
3) dokonywanie raz w roku, tj. do 31 grudnia, kontroli poziomu ryzyka występującego na stanowiskach pracy
w UZ i przedstawianie dokumentacji z przeprowadzanej
kontroli Rektorowi.
Zespół działa przy pomocy koordynatorów, których zadaniem jest sporządzanie i przekazywanie Zespołowi informacji o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy
w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koordynatorami są:
a) Ewa Masłowska – Wydział Nauk Pedagogicznych
i Społecznych,
b) mgr inż. Mariusz Mądry – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
c) dr inż. Krystyna Wasińska – Wydział Zarządzania,
d) mgr Wojciech Wieczorek – Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska,
e) ad. Jacek Papla – Wydział Artystyczny,
f) dr Bogumiła Husak - Wydział Humanistyczny,
g) dr Stefan Jerzyniak – Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii,
h) mgr Grzegorz Dudarski - Wydział Mechaniczny,
i) Jan Włodarski – Sekcja ds. BHP.
Zespół powinien przedstawić Rektorowi informację dotyczącą pierwszej oceny ryzyka zawodowego w Uniwersytecie Zielonogórskim w roku 2003 do dnia 31 marca 2004 r.
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1. Na podstawie indywidualnych kart obciążeń dydaktycznych zatwierdzanych przez Dziekana, Dział Kształcenia,
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Nr 8 z dnia 24 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 6 Rektora UZ z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Zarządzeniem tym dokonane zostały zmiany w grupie koordynatorów Zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego: koordynatorem z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
został mgr Grzegorz Arkit, a koordynatorem z Wydziału Fizyki i Astronomii - dr Stefan Jerzyniak.



Nr 9 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie bibliotek
specjalistycznych.
Wprowadzone zostały następujące zmiany dotyczące bibliotek specjalistycznych, znajdujących się w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej:
1) Biblioteka Podstaw Techniki przekształcona została
w Czytelnię Podstaw Techniki,
2) Biblioteka Astronomii przekształcona została w Czytelnię Astronomii.

Nr 7 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zasad rozliczeń za godziny ponadwymiarowe na studiach
dziennych oraz na studiach zaocznych.
Wprowadzone zostały nowe zasady rozliczeń za godziny
ponadwymiarowe na studiach dziennych oraz na studiach
zaocznych w Uniwersytecie Zielonogórskim:
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Nr 10 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie powołania
komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
W Uniwersytecie Zielonogórskim powołana została komisja
bezpieczeństwa i higieny pracy w następującym składzie:
1. mgr Sławomir Szumalo – przewodniczący,
2. dr Włodzimierz Kujanek, uczelniany społeczny inspektor pracy – wiceprzewodniczący,
3. inż. Jan Kotowski – przedstawiciel pracodawcy,
4. Jan Włodarski - przedstawiciel pracodawcy,
5. dr Janusz Hernik – specjalista medycyny pracy,
6. Zygmunt Malinowski – przedstawiciel ZNP,
7. Grażyna Wójcik – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
8. ad. Radosław Czarkowski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”.
Agnieszka Gąsiorowska
Dział Organizacyjno-Prawny

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem:
http://www.uz.zgora.pl/ap/
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