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Senat przyjął strategię rozwoju Uniwersytetu Zielonogór-
skiego na lata 2004 - 2013, stanowiącą załącznik do niniej-
szej uchwały. 

▀ Nr 189 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego za rok 2003. 
Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 r., 
składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyka-
zującego saldo po stronie aktywów i pasywów w wysokości 
166.759.725,75 zł i zamykającego się zyskiem netto w wy-
sokości 862.485,11 zł. 

▀ Nr 190 w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez 
Uniwersytet Zielonogórski w 2003 r. 
Senat postanowił przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez 
Uniwersytet Zielonogórski w 2003 r. w wysokości 
862.485,11 zł na fundusz zasadniczy Uczelni. 

▀ Nr 191 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na sta-
nowisko profesora zwyczajnego. 
Senat wyraził zgodę na mianowanie prof. dr hab. Zbigniewa 
Czapli na stanowisko profesora zwyczajnego. 

▀ Nr 192 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecz-
nych. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk 
Pedagogicznych i Społecznych dotyczący zniesienia Kate-
dry Pedagogiki Pracy i powołania Zakładu Pedagogiki Pra-
cy w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki i Psy-
chologii.  

▀ Nr 193 zmieniającą uchwałę nr 9 Senatu UZ z dnia 16 paź-
dziernika 2002 r. w sprawie powołania komisji ds. budżetu 
i finansów. 
W związku z wygaśnięciem mandatu prof. UZ dr hab. inż. 
Jerzego Bolikowskiego, Senat powołał w skład komisji ds. 
budżetu i finansów dr hab. inż. Wiesława Miczulskiego. 

▀ Nr 194 zmieniającą uchwałę nr 124 Senatu UZ z dnia 19 
listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia 
w roku akademickim 2004/2005. 

▀ Nr 195 zmieniającą uchwałę nr 125 Senatu UZ z dnia 19 
listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia 
w roku akademickim 2005/2006. 

Z A R ZĄD Z E N I A  J M  R E K T O R A  
....... .JM Rektor wydał zarządzenia: 

▀ Nr 11 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego 
zgodnie z uchwałą Senatu UZ nr 174 z dnia 24 marca 2004 
r. Zniesienie Katedry Komunikacji Językowej i Społecznej 
nastąpi z dniem 1 września 2004 r. 

▀ Nr 12 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecz-
nych. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych 
i Społecznych zgodnie z uchwałą Senatu UZ nr 175 z dnia 
24 marca 2004 r. 

▀ Nr 13 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii 
zgodnie z uchwałą Senatu UZ nr 176 z dnia 24 marca 2004 r. 

▀ Nr 14 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Mechanicznego. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego zgod-
nie z uchwałą Senatu UZ nr 177 z dnia 24 marca 2004 r. 

▀ Nr 15 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska zgodnie z uchwałą Senatu UZ nr 178 z dnia 24 
marca 2004 r. Zmiany dotyczące Instytutu Inżynierii Środo-
wiska wejdą w życie z dniem 1 października 2004 r. 

▀ Nr 16 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie szkolenia podsta-
wowego i okresowego pracowników UZ w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 
zasad udzielania pomocy przedlekarskiej. 
Celem szkolenia okresowego i podstawowego jest zaznajo-
mienie pracowników z zagrożeniami wypadkowymi i choro-
bowymi związanymi z wykonywaną pracą, poznanie przepi-
sów bhp w zakresie niezbędnym do pracy na określonym 
stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiąz-
ków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp; a ponadto - naby-
cie umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy i postę-
powania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności or-
ganizowania i udzielania pierwszej pomocy osobom, które 
uległy wypadkom. 
Szkolenie podstawowe i okresowe w zakresie bhp i ochrony 
ppoż w UZ obejmuje niżej wymienione grupy pracowników, 
przy czym szkolenie okresowe prowadzone jest z częstotli-
wością: 

a) nauczyciele akademiccy – co 5 lat, 
b) pracownicy biblioteki oraz dokumentacji i informacji na-

ukowej – co 5 lat, 
c) pracownicy naukowo-techniczni – co 3 lata, 
d) pracownicy administracyjni i ekonomiczni – co 6 lat, 
e) pracownicy działalności wydawniczej i poligraficznej – co 

3 lata, 
f) pracownicy obsługi – co 3 lata, 
g) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 

co 3 lata, 
h) osoby kierujące pracownikami – co 6 lat. 
Za osoby kierujące pracownikami uważa się osoby kierujące 
pracownikami w podległych im jednostkach organizacyjnych 
UZ oraz na wieloosobowych stanowiskach pracy. 
Szkolenie składa się z części teoretycznej, prowadzonej 
w formie samokształcenia kierowanego oraz części prak-
tyczno-egzaminacyjnej. Szczegółowe programy szkoleń 
podstawowych i okresowych dla poszczególnych grup pra-
cowników określone zostały w załączniku nr 1 do niniejsze-
go zarządzenia. 
Szkolenie dla wszystkich grup pracowników będzie zakoń-
czone obowiązkowym egzaminem końcowym sprawdzają-
cym przyswojenie przez uczestników szkolenia wiadomości 
objętych programem szkolenia oraz umiejętności wykony-
wania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasa-
dami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po egzaminie pracow-
nicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia, które 
składa się do akt osobowych pracownika. 

▀ Nr 17 z dnia 31 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 
32 Rektora UZ z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie powoła-
nia Komisji ds. tłumaczeń dyplomów na języki obce. 
Zmiany dotyczą zespołu języka niemieckiego, którego aktu-
alny skład przedstawia się następująco: 
- dr Marek Laskowski  
- dr Ewa Kniaziuk  
- mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak  
- mgr Krystyna Olechowicz 
- mgr Joanna Jedlińska. 
Na przewodniczącego Komisji ds. tłumaczeń dyplomów na 
języki obce powołany został prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk. 

▀ Nr 18 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania uczel-
nianej komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2004/2005. 
JM Rektor powołał uczelnianą komisję rekrutacyjną na rok 
akademicki 2004/2005 w składzie: 
1) dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ - przewodniczący, 
2) mgr Agnieszka Łaszczowska - sekretarz, 
3) dr Olaf Maron - Wydział Fizyki i Astronomii, 
4) dr Dorota Amborska-Głowacka - Wydział Humanistyczny, 
5) dr hab. inż. Wiesław Miczulski - Wydział Elektrotechniki, In-

formatyki i Telekomunikacji,  
6) dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ - Wydział Inżynierii 
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Lądowej i Środowiska,  
7) dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ - Wydział Matematyki, In-

formatyki i Ekonometrii, 
8) dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ - Wydział Nauk Pedago-

gicznych i Społecznych,  
9) prof. Bogusław Stankowiak, - Wydział Artystyczny,  
10) dr hab. Werner Gaida, prof. UZ - Wydział Zarządzania,  
11) dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ - Wydział Mechanicz-

ny. 
▀ Nr 19 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Komi-

sji ds. kontroli stanu technicznego, wartości użytkowej i este-
tyki obiektów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
JM Rektor powołał Komisję ds. kontroli stanu technicznego, 
wartości użytkowej i estetyki obiektów UZ w następującym 
składzie: 
1) Zbigniew Mackiewicz – przewodniczący komisji, 
2) mgr inż. Leszek Wilczyński – z-ca przewodniczącego ko-

misji, 
3) Dominik Marchwiński – sekretarz komisji, 
4) mgr inż. Dariusz Kulina, 
5) mgr inż. Tomasz Wróblewski, 
6) Jan Włodarski, 
7) Jan Ostrowski. 

▀ Nr 20 z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie 
Rektora UZ nr 31 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek stosowanych przy obliczaniu wy-
nagrodzeń za prace związane z praktykami studentów. 
Wskutek wprowadzonych zmian: 
a) § 1 ust. 3 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie: 

„Ustala się wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego 
pełniącego funkcję organizatora praktyk na kierunkach 
i specjalnościach niepedagogicznych: astronomia, budow-
nictwo, dziennikarstwo, edukacja techniczno-
informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotech-
nika, informatyka, inżyniera środowiska, inżynieria środo-
wiska pracy, mechanika i budowa maszyn, ochrona śro-
dowiska, politologia, zarządzanie i marketing, w wysokości 
zależnej od liczby studentów kierowanych na praktykę, 
płatne na podstawie umowy o dzieło zawieranej na mie-
siące: maj, czerwiec, wrzesień, październik:  
- do 50 praktyk - 150 zł miesięcznie 
- od 51 do 100 praktyk  - 250 zł miesięcznie 
- od 101 do 200 praktyk  - 350 zł miesięcznie 
- od 201 do 300 praktyk  - 450 zł miesięcznie 
- od 301 do 400 praktyk - 550 zł miesięcznie 
- powyżej 400 praktyk  - 650 zł miesięcznie. 

b) § 1 ust. 5 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie: 
„Ustala się wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego 
pełniącego funkcję organizatora praktyk na studiach za-
ocznych na kierunkach: elektrotechnika, elektronika i tele-
komunikacja, informatyka, politologia w wysokości 15 zł za 
każdego studenta skierowanego na praktykę”. 

▀ Nr 21 z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 
42 Rektora UZ z dnia 1 września 2003 r. w sprawie ustalenia 
zasad odpowiedzialności za powierzone mienie. 
W załączniku nr 2 do zarządzenia nr 42 Rektora UZ z dnia 
1 września 2003 r. w sprawie ustalenia zasad odpowiedzial-
ności za powierzone mienie zmieniony został § 6, który 
otrzymał następujące brzmienie: 
„1. W celu umożliwienia wykonywania prac związanych ze 
sporządzeniem spisu z natury, równocześnie w kilku miej-
scach, teren Uczelni zostaje podzielony na pola spisowe, 
które stanowią odpowiednio jednostki w strukturze organiza-
cyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
2. Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, 
może ustalić inny sposób tworzenia pól spisowych, niż okre-
ślony w ust. 1”.  

▀ Nr 22 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w struktu-
rze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Eko-
nometrii. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Informa-
tyki i Ekonometrii zgodnie z uchwałą Senatu UZ nr 184 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

▀ Nr 23 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia stu-

diów doktoranckich z matematyki na Wydziale Matematyki, 
Informatyki i Ekonometrii. 
Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii utworzo-
ne zostały studia doktoranckie z matematyki. JM Rektor za-
twierdził regulamin studiów doktoranckich z matematyki 
ustalony uchwałą nr 5 Rady Wydziału Matematyki, Informa-
tyki i Ekonometrii z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich oraz program 
studiów doktoranckich z matematyki, ustalony uchwałą nr 6 
Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii z dnia 
14 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu 
studiów doktoranckich z matematyki. 

▀ Nr 24 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w struktu-
rze organizacyjnej Wydziału Artystycznego. 
W strukturze organizacyjnej Katedry Sztuki i Kultury Pla-
stycznej Wydziału Artystycznego powołane zostały: 
1) Pracownia Rysunku, Działań z Zakresu Kompozycji 

Płaszczyzny i Przestrzeni oraz Edukacji Twórczej, 
2) Pracownia Malarstwa, Technik Przetwarzania Obrazu i E-

dukacji Twórczej.  
▀ Nr 25 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersyte-
cie Zielonogórskim. 
Wprowadzony został regulamin udzielania zamówień pu-
blicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący za-
łącznik do niniejszego zarządzenia. Jednocześnie utraciło 
moc zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Zielonogór-
skiego z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersyte-
cie Zielonogórskim. 

▀ Nr 26 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie struktury administra-
cyjnej Wydziału Zarządzania. 
Strukturę organizacyjną administracji Wydziału Zarządzania 
tworzą następujące jednostki: 
1) Sekretariat Dziekana: 

• Pełnomocnik ds. Budżetu, 
2) Dziekanat Wydziału Zarządzania, 
3) Zespół ds. Infrastruktury, 
4) Stanowisko ds. Badań i Czasopism: 

• Redakcja „Management”, 
5) Zespół ds. Promocji, 
6) Stanowisko ds. Jakości Kształcenia. 

▀ Nr 27 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Wprowadzony został regulamin zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Zielonogórskim, sta-
nowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin 
wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania 
jego treści do wiadomości pracowników. Jednocześnie utraci 
moc zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Zielonogór-
skiego z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
w Uniwersytecie Zielonogórskim. 

▀ Nr 28 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Wprowadzony został regulamin pracy w Uniwersytecie Zie-
lonogórskim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządze-
nia. Regulamin wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od 
dnia podania jego treści do wiadomości pracowników. Jed-
nocześnie utraci moc zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 1 września 2001 r. w sprawie wpro-
wadzenia regulaminu pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim 
(wraz z p. zm.).  

▀ Nr 29 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecz-
nych. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych 
i Społecznych zgodnie z uchwałą Senatu UZ nr 192 z dnia 
12 maja 2004 r. Zarządzenie wejdzie w życie z dniem 
1 czerwca 2004 r. 

Agnieszka Gąsiorowska 
Dział Organizacyjno-Prawny 

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




