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JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 12 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Ze-
społu ds. Informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

JM Rektor powołał Zespół ds. Informatyzacji Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego w następującym składzie:

1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – Prorektor ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą – Przewodniczący,

2. dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ – Wydział 
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,

3. dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ – Wydział Fizyki i 
Astronomi,

4. dr inż. Janusz Baranowski – Centrum Komputerowe,
5. dr inż. Jarosław Gramacki – Wydział Elektrotechni-

ki, Informatyki i Telekomunikacji,
6. dr inż. Albert Lewandowski – Wydział Mechaniczny,
7. dr inż. Ireneusz Nowogoński – Wydział Inżynierii Lą-

dowej i Środowiska,
8. mgr inż. Jerzy Rybicki – Sekcja Obsługi Informatycz-

nej,
9. mgr Paweł Andrzejewski – Wydział Artystyczny,
10. mgr Grzegorz Arkit – Wydział Matematyki, Informa-

tyki i Ekonometrii,
11. mgr Łukasz Pabierowski – Wydział Ekonomii i Zarzą-

dzania,
12. lic. Dominik Załuski – Wydział Humanistyczny,
13. Maciej Deorowicz – Wydział Nauk Biologicznych.

> Nr 13 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
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Z OBRAD 
SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 marca 
2011 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 374 w sprawie opinii o przyznanie nagrody Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr. 
Tomaszowi Bartnickiemu nagrody indywidualnej Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktor-
ską pt.: „Rozgrywane kolorowanie grafów”.

> Nr 375 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony. 

Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dr. 
Krzysztofem Marcinkowskim - nauczycielem akademic-
kim mianowanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 
2 i ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 376 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.

Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z 
dr. Waldemarem Szastakiem - nauczycielem akade-
mickim mianowanym na czas nieokreślony, w trybie 
art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 
121 ust. 2 w zw. z § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

> Nr 377 w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia pracow-
ników niebędących nauczycielami akademickimi. 

Senat uznał za konieczne przeprowadzenie restruktury-
zacji zatrudnienia w grupie pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi, mającej na celu obniżenie 
kosztów funkcjonowania Uniwersytetu i dostosowanie 
rocznej wysokości  kosztów osobowych ponoszonych na 
realizację zadań związanych z kształceniem studentów 
studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych stu-
diów doktoranckich i kadr naukowych wraz z odpisami 
na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 
pracowników do poziomu nie przekraczającego 80% 
dotacji z budżetu państwa na działalność określoną w 
art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Pra-
wo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 
p.zm.). W niniejszej uchwale zostały ustalone zasady 
określania liczby etatów pracowników niebędących na-
uczycielami akademickimi w pionach rektora, prorekto-
rów, kanclerza i na wydziałach. 

> Nr 378 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości.

Senat wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości grunto-
wych oznaczonych jako działki 389/15,389/17,389/18,3
89/19,389/21,627,629 o łącznej powierzchni 43.096 m2 
położonych w Lubrzy, dla których prowadzona jest księ-
ga wieczysta KW 12575,21141, stanowiących własność 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 379 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów 
podyplomowych.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia 
na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych 
pn. „Genealogia i heraldyka”.
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