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Z OBRAD SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu 28 marca
2007 r. podjął następujące uchwały:
 Nr

223 w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Zielonogórskim na stanowisku starszego wykładowcy, wykładowcy oraz lektora lub instruktora.
Na stanowisku wykładowcy, lektora i instruktora może
być zatrudniona osoba spełniająca warunki określone w § 115, § 117 oraz § 118 Statutu. Na stanowisku starszego wykładowcy w podstawowej jednostce
organizacyjnej uniwersytetu może być zatrudniona
osoba spełniająca warunki określone w § 116 Statutu. Na stanowisku starszego wykładowcy w Studium
Nauki Języków Obcych lub w Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu może być zatrudniona osoba
spełniająca warunki określone w § 116 ust. 1 Statutu, przy czym w tych jednostkach można zatrudnić
na stanowisku starszego wykładowcy również osobę
posiadającą znaczący dorobek zawodowy, lecz nieposiadającą stopnia doktora.
Osoby kandydujące na stanowiska starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora zatrudnia
się, jeśli oprócz wymogów określonych Statutem oraz
niniejszą uchwałą, są spełnione warunki określone w
uchwale Senatu w sprawie warunków zatrudniania
oraz zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku
pracy z nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Zatrudnienie pracownika dydaktycznego po raz pierwszy na uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy
na okres dłuższy niż jeden rok odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwaliﬁkacyjnego w postaci
konkursu otwartego. Zatrudnienie po raz pierwszy na
każde z wyżej wymienionych stanowisk odbywa się
po przeprowadzeniu postępowania kwaliﬁkacyjnego
w postaci konkursu zgodnie z zasadami określonymi
§ 130 - § 136, § 137 Statutu oraz w Uchwale Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie ogłaszania
konkursów jako postępowania kwaliﬁkacyjnego przy
nawiązywaniu stosunku pracy z nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Zielonogórskim. W przypadku zaistnienia okoliczności zezwalających na awansowanie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w
danej jednostce na stanowisku lektora lub instruktora,
względnie wykładowcy, na wyższe stanowisko, można
przeprowadzić postępowanie kwaliﬁkacyjne w postaci
konkursu zamkniętego.

 Nr

224 w sprawie kryteriów udzielania przez Rektora
zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej.
Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego na uniwersytecie jako w podstawowym
miejscu pracy dodatkowego zatrudnienia w ramach
stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego
pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z dodatkowym zatrudnieniem w ramach
stosunku pracy, bez uzyskania wcześniejszej zgody
rektora, stanowi podstawę do rozwiązania stosunku
pracy za wypowiedzeniem w trybie określonym w art.
129 ust. 3 oraz 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Podjęcie przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym uniwersytetu lub jego

zastępcą, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub rozpoczęcie dodatkowej działalności
gospodarczej wymaga wcześniejszego uzyskania
zgody organów wskazanych w § 120 ust. 7 Statutu.
Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym uniwersytetu lub
jego zastępcą dodatkowego zatrudnienia w ramach
stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody organów wskazanych w § 120 ust.
7 Statutu pociąga za sobą skutki określone w art. 129
ust. 2 ustawy.
Nauczyciel akademicki zatrudniony na uniwersytecie
zarówno w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy zawiadamia rektora o podjętym dodatkowym
zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy lub prowadzeniu
działalności gospodarczej w terminie siedmiu dni od
podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub rozpoczęcia
działalności gospodarczej.
Rektor, na indywidualny wniosek nauczyciela akademickiego, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana wydziału (kierownika jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej lub pozawydziałowej) może
wyrazić zgodę na dodatkowe zatrudnienie w ramach
stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego
pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w
ramach stosunku pracy, z zachowaniem przepisów
ustawy. Decyzję w sprawie wyrażenia zgody bądź
odmawiającą zgody Rektor podejmuje nie później niż
po upływie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku.
Zgodę wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, przy
czym okres, na który jest wydawana zgoda, powinien
kończyć się w dniu 30 czerwca lub 31 grudnia. W razie potrzeby i przy spełnieniu przesłanek określonych
w niniejszej uchwale decyzję o wyrażeniu tej zgody
ponawia się bezpośrednio przed końcem okresu, na
jaki była ona wydana.
Rektor może odmówić wyrażenia zgody, jeśli wykonywanie tego dodatkowego zatrudnienia bądź działalności gospodarczej mogłoby naruszyć ważny interes
uniwersytetu. Ponadto Rektor może wycofać wydaną
zgodę, jeśli podczas wykonywania pracy w ramach
dodatkowego zatrudnienia u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenia działalności
gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy został naruszony
ważny interes uniwersytetu. Uchwała określa też inne
przypadki stanowiące podstawę do odmowy wyrażenia zgody lub wycofania udzielonej już zgody, takie
jak:
a) jednokrotna negatywna ocena dla nauczyciela
akademickiego,
b) kara dyscyplinarna określona w art. 140 ust. 1 pkt
2-4 ustawy, która nie uległa zatarciu,
c) znikome postępy asystenta po 6 latach pracy na
uniwersytecie w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, potwierdzone przez promotora,
d) znikome postępy adiunkta po 8 latach pracy na
uniwersytecie w przygotowywaniu rozprawy habilitacyjnej, potwierdzone opinią Rady Wydziału,
e) zamiar podjęcia pracy w instytucji prowadzącej
badania naukowe lub opracowującej technologie
wykorzystujące wyniki prac prowadzonych na
Uniwersytecie Zielonogórskim,

nr 4/5 (151-152)

uniwersytet

f)

zielonogórski

zamiar podjęcia pracy w podmiocie umiejscowionym na terenie województwa lubuskiego i prowadzącym badania naukowe (techniczne), prace
wdrożeniowe, czy też działalność gospodarczą w
obszarze, w którym uniwersytet ubiega się o doﬁnansowanie swojej działalności (lub granty) ze
środków publicznych, ze środków niezależnych
fundacji, bądź też ze środków Unii Europejskiej,

g) zamiar podjęcia działalności gospodarczej w obszarze określonym w punktach e) oraz f).
 Nr

225 w sprawie wyrażenia zgody na wdrożenie w
Uniwersytecie Zielonogórskim Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS).
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę
na wdrożenie w Uniwersytecie Zielonogórskim Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS).

 Nr

226 zmieniającą uchwałę nr 227 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 września 2004 r. w
sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką
ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zmienił zapisy
zawarte w Załączniku nr 1 do uchwały nr 227 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 września
2004 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego „System zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego”, zwany dalej „systemem”,
jak następuje:
1. Preambuła „Przepisy regulujące gospodarkę ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego” otrzymała następujące brzmienie:
„1. Ustawa z dnia 27 lipca 2007 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 wraz z p.
zm.), zwana dalej ustawą,
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 grudnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarki ﬁnansowej
uczelni (Dz. U. nr 246, poz. 1796),
3. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach
ﬁnansowania nauki (Dz. U. nr 238, poz. 2390 wraz
z p. zm.),
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694
wraz z p. zm.),
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity – Dz. U. z 2006 r.,
nr 164, poz. 1163 wraz z p. zm.),
6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 wraz z p. zm.),
7. Wewnętrzne akty prawne uczelni - uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, zarządzenia
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2. W § 1 ust. 1 punkty a) – g) otrzymały następujące
brzmienie:
a) dotacja podmiotowa na zadania określone w
art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy przyznawana przez
właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego,
zwana dalej dotacją dydaktyczną,
b) dotacja podmiotowa na zadania określone w art.
94 ust. 1 pkt 7 ustawy (na pomoc materialną dla
studentów) przyznawana przez właściwego ministra ds. szkolnictwa wyższego, zwana dalej dotacją pomocy materialnej,
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c) dotacja podmiotowa na doﬁnansowanie działalności statutowej przyznawana przez właściwego ministra ds. nauki, zwana dalej dotacją działalności
statutowej,
d) dotacja podmiotowa na badania własne,
e) dotacja podmiotowa na doﬁnansowanie kosztów
utrzymania i użytkowania miejskiej sieci komputerowej MAN,
f)

dotacje celowe na zakup aparatury,

g) dotacje celowe na zadania określone w art. 94
ust. 1 pkt 10 ustawy (na inwestycje budowlane),
zwane dalej dotacjami inwestycyjnymi,
3. § 3 otrzymał następujące brzmienie:
„Strukturę organizacyjną działalności ﬁnansowej
Uniwersytetu tworzą następujące piony działalności
budżetowej, zwane dalej pionami:
1. Wydział Artystyczny,
2. Wydział Humanistyczny,
3. Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
4. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
5. Wydział Fizyki i Astronomii,
6. Wydział Ekonomii i Zarządzania,
7. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
8. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
9. Wydział Mechaniczny,
10. Wydział Nauk Biologicznych1
11. Pion rektora,
12. Pion prorektora ds. rozwoju,
13. Pion prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą,
14. Pion prorektora ds. studenckich,
15. Pion prorektora ds. jakości kształcenia,
16. Pion kanclerza.”
4. W § 4 - § 6, § 25, § 27, § 29, § 31, § 33, § 37, §
39 - § 45, § 57 określenie „fundusz wynagrodzeń”
zastąpione zostało określeniem „fundusz wynagrodzeń studiów stacjonarnych”.
5. W § 4, § 39 - § 45 określenie „fundusz osobowy”
zastąpione zostało określeniem „fundusz osobowy
studiów stacjonarnych”.
6. Pierwsze zdanie w § 7 otrzymało brzmienie: „Fundusz wynagrodzeń studiów stacjonarnych pionu,
, na rok budżetowy jest równy
, gdzie
gdy

, oraz

,
, gdy

.”

7. W § 39 - § 45, § 57 określenie „koszty osobowe”
zastąpione zostało określeniem „koszty osobowe
studiów stacjonarnych”.
8th W § 10, w drugim zdaniu po słowach „przez wydział” a przed słowami „i kosztów praktyk” wstawione zostały słowa „wraz z pochodnymi”.
9. W § 39 ust. 1 wykreślony został punkt „f)” a punktowi
„g)” nadano nowe oznaczenie „f)”.
10. W § 44 ust. 2 po punkcie c) dodany został nowy
punkt oznaczony jako „d)”, który otrzymał brzmienie:
„trzynasta pensja (DWR) i inne pochodne naliczane
od kosztów godzin ponadwymiarowych na studiach
niestacjonarnych.”
11. § 51 otrzymał brzmienie: „Wstępny projekt planu
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rzeczowo-ﬁnansowego uczelni wg wzoru ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego, oparty
na planach cząstkowych pionów i wydziałów, opracowuje kanclerz nie później niż do 31 grudnia i po
zatwierdzeniu przez Rektora zostaje przedstawiony
Senatowi do zatwierdzenia.”

gących stanowić przedmiot patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy,
4) uprawnienia i zobowiązania Uniwersytetu jako właściciela praw majątkowych do wyników intelektualnych, w tym obowiązek wypłaty twórcy określonego
wynagrodzenia w przypadku uzyskania przez Uniwersytet dochodów z tytułu eksploatacji wyników pracowniczych przez osoby trzecie na podstawie umów
o korzystanie z przysługujących Uniwersytetowi praw,
na przykład w postaci przychodów licencyjnych lub
zapłaty za przeniesienie prawa,
5) prawa i obowiązki twórców wyników pracowniczych,
6) postanowienia dodatkowe dotyczące wzajemnych
relacji między twórcami wyników a Uniwersytetem,
7) wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektów ﬁnansowanych ze środków, którymi dysponuje minister
właściwy ds. nauki,
8) właściwość podmiotowa w zakresie pracowniczych
praw własności intelektualnej,
9) postanowienia końcowe.

12. § 52 otrzymał brzmienie: „Wstępny projekt planu rzeczowo-ﬁnansowego uczelni koryguje się po
otrzymaniu decyzji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i innych przyznających środki budżetowe na dany rok budżetowy.”
13. w § 57 pkt 3 otrzymał brzmienie: „Zestawienie planowanych kosztów osobowych studiów stacjonarnych pracowników podejmujących pracę w ciągu
roku budżetowego”.
14. pierwsze zdanie w § 58 otrzymało brzmienie:
„Suma kosztów zawartych w programie realizacji
kosztów wynagrodzeń studiów stacjonarnych pionu
nie może przekroczyć jego funduszu wynagrodzeń
studiów stacjonarnych.”
15. formularz „Plan rzeczowo-ﬁnansowy” uzyskał postać jak w załączniku nr 1 do uchwały.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, z tym
że § 3 pkt 10 załącznika nr 1 do uchwały nr 227
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16
września 2004 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego, wejdzie w życie z dniem 1 września
2007 r.
227 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z
wyników prac intelektualnych w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat przyjął regulamin korzystania z wyników prac
intelektualnych powstałych w Uniwersytecie Zielonogórskim, mający na celu ujednolicenie zasad korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w
Uniwersytecie Zielonogórskim oraz ochronę interesów Uniwersytetu i twórców tych wyników. Regulamin
składa się z następujących rozdziałów:
1) objaśnienie pojęć używanych w regulaminie, takich
jak wyniki prac intelektualnych, wyniki pracownicze,
obowiązki ze stosunku pracy, pomoc Uniwersytetu,
komercjalizacja wyniku, prawa osobiste i prawa majątkowe,
2) zakres podmiotowy regulaminu,
3) zasady publikacji wyników intelektualnych, mające
na celu ochronę nowych rozwiązań technicznych, mo-
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 Nr 228 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyj-

nego Biblioteki Uniwersyteckiej.
Senat uchwalił regulamin organizacyjny Biblioteki
Uniwersytetu Zielonogórskiego, zaopiniowany przez
Radę Biblioteczną, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

 Nr 229 – stanowisko Senatu Uniwersytetu Zielonogór-

skiego w sprawie ustawy z dnia 18 października 2006
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął stanowisko o następującej treści:
„Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podziela wątpliwości środowiska akademickiego w Polsce co do
prawnokonstytucyjnej strony ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 ( DZ.U. z 2006 r., nr 218, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz treści tych dokumentów.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nie jest przeciwny samej lustracji, lecz jej zakresowi i sposobowi
realizacji.”

 Nr

1

Od 1 września 2007 r.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
 Nr

13 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie obiegu dokumentów dotyczących oceny jakości kształcenia dokonywanej przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
Zarządzeniem tym ustalony został obieg dokumentów
dotyczący oceny jakości kształcenia dokonywanej
przez Państwową Komisję Akredytacyjną, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia. Za prawidłowy
obieg dokumentów dotyczący oceny jakości kształcenia odpowiada Dział ds. Jakości Kształcenia.

 Nr

14 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania
Komisji ds. Lustracji.

JM Rektor powołał Komisję ds. Lustracji w następującym składzie:
1. dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ
2. mgr Monika Duchoń – Gawryś
3. Rozalia Sroka.
Zadaniem Komisji jest:
1. przyjmowanie oświadczeń i materiałów dotyczących
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami,
2. przedstawienie Rektorowi wniosków i sugestii wynikających z prac Komisji.
Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa
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