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Z OBRAD SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 26 kwiet-  Nr 107 – stanowisko Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie 50% kosztów uzyskani przychonia 2006 r. podjął następujące uchwały:
 Nr 97 w sprawie uchwalenia budżetu Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2006.
Senat uchwalił budżet Uniwersytetu Zielonogórskiego na
rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 Nr 98 w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2006.
Senat przyjął program inwestycyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 Nr 99 w sprawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego do planowania inwestycji na lata 2007-2008.
Senat upoważnił Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
do planowania inwestycji na lata 2007-2008.
 Nr 100 w sprawie przyjęcia planu remontów w Uniwersytecie Zielonogórskim na rok 2006.
Senat przyjął plan remontów w Uniwersytecie Zielonogórskim na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
 Nr 101 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na
Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat uchwalił Regulamin studiów, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały, określający tok i organizację studiów prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
 Nr 102 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na
czas określony.
 Nr 103 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. inż. Stanisława Labera, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim
na czas nie określony.
 Nr 104 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na
zamianę nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonej przy Placu Słowiańskim 25, działka 77/5 obręb 30 o wartości 3 091 800
złotych, na nieruchomość stanowiącą własność Miasta
Zielona Góra, położoną przy ul. Energetyków 2, działka
68/7 obręb 4 o wartości 3 093 000 złotych.
 Nr 105 uzupełniającą uchwałę nr 274 Senatu UZ z dnia
12 stycznia 2005 r. w sprawie dodatkowych uprawnień
przyznawanych ﬁnalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych na lata akademickie 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008.
Senat przyjął dodatkowe uregulowania, uzupełniające
uchwałę nr 274 Senatu UZ z dnia 12 stycznia 2005 r. w
sprawie dodatkowych uprawnień przyznawanych ﬁnalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych na lata akademickie 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
 Nr 106 w sprawie przyjęcia trybu i zasad rekrutacji na
studia w roku akademickim 2007/2008.
Senat przyjął zasady i tryb rekrutacji na studia w roku
akademickim 2007/2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

du.
Senat wyraził negatywną opinię w sprawie planów
rządu RP dotyczących odejścia od dotychczasowej
zasady liczenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku umów dotyczących praw autorskich jako 50%
ryczałtu przychodu i zastąpienia go ryczałtem kwotowym.

 Nr 108 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydzielenia w budżecie Uniwersytetu Zielonogórskiego środków
na realizacje projektu doﬁnansowywanego z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie wydzielenia
w budżecie Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2006
środków ﬁnansowych w kwocie 78 400,00 złotych, z
przeznaczeniem ich na realizację projektu „Międzynarodowa konferencja: 1st International Conference
for Young Researchers In Komputer Scence, Control,
Electrical Engineering and Telecommunications, ICYR,
2006”.
 Nr 109 zmieniającą uchwałę nr 339 Senatu UZ z dnia 6
lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu.
W § 1 uchwały nr 339 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zabezpieczenie kredytu Senat zmienił nieruchomość
będącą przedmiotem hipoteki kaucyjnej ustanowionej na
rzecz Bank Millennium S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
na nieruchomość dotyczącą księgi wieczystej KW 78666.
W związku z tym § 1 uchwały otrzymał następujące
brzmienie:
„Senat wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 7.000.000 zł na rzecz Bank Millennium
S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na nieruchomościach
dotyczących księgi wieczystej KW 78666”.
 Nr 110 w sprawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego do dostosowania umów zawieranych przez Uniwersytet Zielonogórski w zakresie
objęcia składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Senat upoważnił Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających
do dostosowania umów zawieranych przez Uniwersytet
Zielonogórski w zakresie objęcia składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu
31 maja 2006 r. podjął następujące uchwały:
 Nr 111 w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat uchwalił Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Statut wejdzie w życie z dniem 1 września 2006 r.
 Nr 112 w sprawie przyjęcia sprawozdania ﬁnansowego
Uniwersytetu Zielonogórskiego za rok 2005.
Senat zatwierdził sprawozdanie ﬁnansowe Uniwersytetu
Zielonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2005
r., składające się z bilansu wykazującego sumy po stronie aktywów i pasywów w wysokości 171.843.267,02 zł
oraz rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem
netto w wysokości 3.127.574,73 zł.
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 Nr 113 w sprawie podziału zysku netto osiągniętego
przez Uniwersytet Zielonogórski w 2005 roku.
Senat postanowił przeznaczyć zysk netto osiągnięty
przez Uniwersytet Zielonogórski w roku 2005 w wysokości 3.127.574,73 zł na fundusz zasadniczy.
 Nr 114 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat wyraził zgodę na mianowanie prof. dr hab. Mariana Bugajskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w
Uniwersytecie Zielonogórskim.
 Nr 115 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. Józefa Tatarczuka, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na
czas określony.
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 Nr 116 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. inż. Mieczysława Kuczmę, prof. UZ na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nie określony.

5.

 Nr 117 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. inż. Zygmunta Lipnickiego, prof. UZ na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nie określony.

7.

 Nr 118 w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w roku akademickim
2006/2007.
Senat ustalił następujące wymiary pensum obowiązujące
od 1 września 2006 r.
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Stanowisko i stopień
naukowy
Nauczyciel zatrudniony
na stanowisku profesora
posiadający tytuł naukowy
profesora
Nauczyciel zatrudniony na
stanowisku profesora nie
posiadający tytułu naukowego
profesora (profesor UZ)
Nauczyciel zatrudniony
na stanowisku adiunkta
posiadający stopień naukowy
doktora habilitowanego
Nauczyciel zatrudniony na
stanowisku adiunkta nie
posiadający stopnia naukowego
doktora habilitowanego
Nauczyciel zatrudniony
na stanowisku starszego
wykładowcy posiadającego
stopień naukowy doktora
Nauczyciel zatrudniony
na stanowisku starszego
wykładowcy nie posiadający
stopnia naukowego doktora
Nauczyciel zatrudniony na
stanowisku asystenta - mgr
Nauczyciel zatrudniony na
stanowisku wykładowcy – mgr
Nauczyciel zatrudniony
na stanowisku lektora i
instruktora

Wymiar
pensum
180

210

210

240

360

360
240
360
540

 Nr 119 w sprawie zmiany nazwy Wydziału Zarządzania
na Wydział Ekonomii i Zarządzania.
Senat na wniosek Rady Wydziału Zarządzania podjął
uchwałę o zmianie nazwy Wydziału Zarządzania na Wydział Ekonomii i Zarządzania.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA

 Nr 21 z dnia 30 kwietnia 2006 r. w sprawie świadczenia
usług telekomunikacyjnych dla kierowników pionów organizacyjnych.
Zgodnie z zarządzeniem umożliwia się doprowadzenie
służbowych linii telefonicznych przyłączonych do wewnętrznej sieci Uniwersytetu Zielonogórskiego dla kierowników pionów organizacyjnych w okresie pełnienia
funkcji, stanowiska:
- rektora,
- prorektora,
- dziekana,
- kanclerza,
- zastępców kanclerza.
Całkowity koszt użytkowania telefonu dołączonego do
sieci wewnętrznej Uniwersytetu Zielonogórskiego ponosi
kierownik pionu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego będący użytkownikiem telefonu. Należność za
użytkowanie telefonu obciąży pion użytkownika telefonu
na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Dział
Techniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 Nr 22 z dnia 30 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych działających w sieci GSM.
Wprowadzone zostały zasady korzystania ze służbowych telefonów komórkowych działających w sieci GSM, stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Służbowy telefon
komórkowy przydziela pracownikowi kierownik pionu organizacyjnego Uniwersytetu na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej wchodzącej w strukturę pionu. Podstawą użytkowania służbowego telefonu komórkowego jest umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a użytkownikiem telefonu. Odpowiedzialność za wykonanie zarządzenia
powierzona została Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych.
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 Nr 23 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu
organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wprowadzenia Regulaminu Działu Obsługi Informatycznej.
W strukturze organizacyjnej pionu Kanclerza w Dziale
Obsługi Informatycznej zniesione zostały:
1. Sekcja Obsługi Sieci Komputerowej,
2. Sekcja Obsługi Systemu Dziekanat 2.3.
Zadania oraz obowiązki Działu Obsługi Informatycznej
określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia. Jednocześnie utracił moc Regulamin Działu Obsługi Informatycznej, wprowadzony zarządzeniem
nr 16 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 21
marca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wprowadzenia
Regulaminu Działu Obsługi Informatycznej.
 Nr 24 z dnia 9 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie nr
57 Rektora UZ z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Na mocy tego zarządzenia do składu Komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego powołano
dr Gerarda Brysia, przedstawiciela NSZZ „Solidarność”
– zastąpił on dotychczasowego przedstawiciela NSZZ
„Solidarność” mgr inż. Sławomira Szostaka.
 Nr 25 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji
ds. opiniowania wniosków o nagrody indywidualne i zespołowe dla nauczycieli akademickich.
JM Rektor powołał Komisję ds. opiniowania wniosków o
nagrody indywidualne i zespołowe dla nauczycieli akademickich w następującym składzie:
Przewodniczący:
1. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz - Prorektor ds. Nauki i
Współpracy z Zagranicą,

