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Z  ObRad SENaTU

z obrad senatu
__Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 29 maja  

2013 r. podjął następujące uchwały:

__Nr 105 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2012 r. 

Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 
2012 r., na które składają się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
 sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

zamykający się po stronie aktywów i pasywów 
sumą 252.469.564,07 zł

3. Rachunek zysków i strat
 za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 wykazujący wynik finansowy  
(stratę) netto w wysokości 1.358.581,98 zł

4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 wykazujące jego wzrost w wysokości  
  18.165.676,72 zł

5. Rachunek przepływów pieniężnych
 za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 wykazujący spadek stanu środków  
pieniężnych w wysokości 6.681.935,78 zł

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

__Nr 106 w sprawie podziału zysku netto z lat ubiegłych 
wykazanego w sprawozdaniu finansowym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w 2012 r. 

Senat postanowił przeznaczyć zysk netto z lat ubiegłych 
wykazany przez Uniwersytet Zielonogórski w 2012 r.  
w wysokości 680.938,52 zł, na fundusz zasadniczy 
uczelni.

__Nr 107 w sprawie pokrycia straty netto Uniwersytetu 
Zielonogórskiego za 2012 r.

Senat postanowił pokryć stratę netto wykazaną przez 
Uniwersytet Zielonogórski w sprawozdaniu finansowym 
za 2012 r. w wysokości 1.358.581,98 zł z funduszu za-
sadniczego uczelni.

__Nr 108 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
kredytu

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
ustanowienie hipoteki w wysokości 18.000.000,00 PLN 
na rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania 
przetargowego, na nieruchomości położonej w Zielo-
nej Górze przy ul. Szafrana 4, oznaczonej jako działka 
192/25, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
KW ZG1E 00078860/9, jako zabezpieczenie długoter-
minowego kredytu w rachunku kredytowym w kwocie 
12.000.000,00 PLN.

__Nr 109 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kre-
dytu obrotowego w rachunku bieżącym

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowa-
nia przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kre-
dytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 
20.000.000,00 PLN na okres 36 miesięcy, w miejsce obec-
nie posiadanych kredytów obrotowych przyznanych do 
wysokości 22.000.000,00 PLN w rachunkach bieżących, 
z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej 
Uczelni.

Senat upoważnił Rektora do podpisania wyżej wymie-
nionej umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych do 
ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz innych 
niezbędnych do wykonania uchwały Senatu oraz wyraził 
zgodę na ujęcie kosztów realizacji umowy kredytowej 
oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu w planach 
rzeczowo–finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na 
lata 2013–2016.

__Nr 110 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie kre-
dytu długoterminowego w rachunku kredytowym

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowania 
przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę długoter-
minowego kredytu w rachunku kredytowym w wysokości 
12.000.000,00 PLN na okres 12 lat z dwuletnią karencją 
w spłacie kapitału, z przeznaczeniem na spłatę zobowią-
zań Uczelni wynikających z zawartych umów oraz na fi-
nansowanie działalności bieżącej Uczelni.

Senat upoważnił Rektora do podpisania określonej  
w ust. 1 umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych 
do ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz in-
nych dokumentów niezbędnych do wykonania uchwały 
Senatu oraz wyraził zgodę na ujęcie kosztów realizacji 
umowy kredytowej i ustanowienia zabezpieczeń spłaty 
kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na lata 2013–2025.

__Nr 111 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwalił budżet 
Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2013, zawarty  
w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

__Nr 112 w sprawie przyjęcia planu remontów w domach 
studenckich w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla 
studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego
Senat przyjął plan remontów w domach studenckich  
w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów  
i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 
2013, stanowiący załącznik do uchwały.

__Nr 113 w sprawie przyjęcia planu remontów obiektów 
dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 
2013
Senat przyjął plan remontów obiektów dydaktycznych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2013, stanowiący 
załącznik do uchwały.

__Nr 114 w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego na rok 2013
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Senat przyjął plan inwestycyjny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na rok 2013, stanowiący załącznik do 
uchwały.

__Nr 115 w sprawie przyjęcia Zasad zarządzania gospodar-
ka finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Senat przyjął Zasady zarządzania gospodarką finansową 
Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z następującymi za-
łącznikami:
1) Załącznik nr 1 – Zasady podziału środków finansowych 

na jednostki Uniwersytetu Zielonogórskiego realizują-
ce zadania dydaktyczne,

2) Załącznik nr 2 - Zasady obliczania kosztów eksploata-
cji pomieszczeń wydziałowych i ogólnouczelnianych,

3) Załącznik nr 3 - Plan rzeczowo-finansowy Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego,

4) Załącznik nr 4 - wagi, współczynniki kosztochłonności 
i stała przeniesienia w Zasadach zarządzania gospo-
darką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 
2013.

Zasady zarządzania gospodarką finansową Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego oraz załączniki nr 1-4 stanowią za-
łączniki do uchwały. Z dniem wejścia w życie powołanej 
uchwały utraciła moc uchwała nr 451 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w spra-
wie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finansową 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

__Nr 116 zmieniająca uchwałę nr 28 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie po-
wołania Komisji ds. studenckich
W uchwale nr 28 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  
z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji 
ds. studenckich:
1.  zmienił się § 1 pkt 4, otrzymując brzmienie:

„4. dr Robert Buczek –Wydział Humanistyczny,”
2. w § 1 dodano pkt 24, który otrzymał brzmienie:

„24. mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak”.

Wskutek zmian skład Komisji ds. studenckich przedsta-
wia się następująco:

1.  prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. 
studenckich – przewodniczący,

2.  prof. dr hab. Andrzej Drzewiński – Wydział Fizyki i 
Astronomii,

3.  dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. UZ – Wydział 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,

4.  dr Robert Buczek – Wydział Humanistyczny,
5.  dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ – Wydział Inżynie-

rii Lądowej i Środowiska,
6. dr inż. Piotr Kułyk – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
7. dr inż. Dariusz Michalski – Wydział Mechaniczny,
8. dr Robert Dylewski – Wydział Matematyki, Informaty-

ki i Ekonometrii,
9.  dr Tomasz Kienik – Wydział Artystyczny,
10. dr Helena Ochonczenko – Wydział Pedagogiki, Socjo-

logii i Nauk o Zdrowiu,
11. dr Ewa Skorupka – Wydział Pedagogiki, Socjologii i 

Nauk o Zdrowiu,
12. dr Artur Wandycz – Wydział Nauk Biologicznych,
13. mgr inż. Róża Fruzińska – Wydział Inżynierii Lądowej 

i Środowiska,
14. Tomasz Bryk – Wydział Inżynierii Lądowej i Środo-

wiska,

15. Konrad Czech – Wydział Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji,

16. Maciej Gawron – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
17. Grzegorz Gryncewicz – Wydział Pedagogiki, Socjolo-

gii i Nauk o Zdrowiu,
18. Małgorzata Kaczmarek – Wydział Humanistyczny.
19. Damian Matuszczak – Wydział Humanistyczny,
20. Łukasz Przybyło – Wydział Nauk Biologicznych,
21. Bartosz Wróblewski – Wydział Mechaniczny,
22. Kamil Woźnica – Wydział Matematyki, Informatyki i 

Ekonometrii,
23. Dorian Zarzycki – Wydział Artystyczny,
24. mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak.

__Nr 117 w sprawie powołania członków Rady Międzywy-
działowego Centrum Edukacyjno-Badawczego Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego powołał do składu 
Rady Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badaw-
czego Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2012-
2016:
1. dr Anetę Klementowską,
2. dr. inż. Mariusza Michalskiego.

__Nr 118 w sprawie opinii dotyczącej zmiany Regulaminu 
organizacyjnego Centrum Komputerowego oraz wprowa-
dzenia tekstu jednolitego Regulaminu
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany 
Regulaminu świadczenia usług internetowych i 
teleinformatycznych, stanowiącego załącznik nr 2 do 
Regulaminu organizacyjnego Centrum Komputerowego 
wprowadzonego zarządzeniem nr 15 Rektora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 stycznia 2012 
r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego 
Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
(wraz z p. zm.) – w sposób określony w załączniku nr 1do 
uchwały.
Senat pozytywnie zaopiniował również tekst jednolity 
Regulaminu organizacyjnego Centrum Komputerowego 
uwzględniający powyższe zmiany, stanowiący załącznik 
nr 2 do uchwały.

__Nr 119 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji 
na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015

Senat przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe 
w roku akademickim 2014/2015.
Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki studiów pro-
wadzone na poszczególnych wydziałach określają załącz-
niki do uchwały:
Załącznik nr 1 – Wydział Artystyczny,
Załącznik nr 2 – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Załącznik nr 3 – Wydział Elektrotechniki, Informatyki  

i Telekomunikacji, 
Załącznik nr 4 – Wydział Fizyki i Astronomii,
Załącznik nr 5 – Wydział Humanistyczny,
Załącznik nr 6 – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
Załącznik nr 7 – Wydział Matematyki, Informatyki i Eko-

nometrii,
Załącznik nr 8 – Wydział Mechaniczny,
Załącznik nr 9 – Wydział Nauk Biologicznych,
Załącznik nr 10 – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk  

o Zdrowiu.
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__Nr 120 w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia 
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w la-
tach 2014/2015,2015/2016,2016/2017

Senat przyjął zasady rekrutacji na studia laureatów i fina-
listów olimpiad stopnia centralnego w latach 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017.
Szczegółowe zasady przyjmowania na I rok studiów pierw-
szego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia 
centralnego w latach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
określa załącznik do uchwały.

Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia i obowiązu-
je począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2014/2015.
Z dniem 1 października 2013 r. traci moc uchwała nr 558 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 maja 
2012 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na 
studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia central-
nego w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 wraz  
z p. zm.

__Nr 121 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Eko-
nometrii

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Ma-
tematyki, Informatyki i Ekonometrii dotyczący powołania 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Infor-
matyki i Ekonometrii Ośrodka Zastosowań Matematyki  
i Informatyki.

__Nr 122 w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej i Środowiska studiów podyplomowych audytor 
efektywności energetycznej i określenia efektów kształ-
cenia dla tych studiów

Senat utworzył studia podyplomowe audytor efektywno-
ści energetycznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Śro-
dowiska.

Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomo-
wych audytor efektywności energetycznej, stanowiące 
załącznik do uchwały.

__Nr 123 w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej i Środowiska studiów podyplomowych gospodarka 
nieruchomościami i określenia efektów kształcenia dla 
tych studiów

Senat utworzył podyplomowe studia gospodarka nieru-
chomościami na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 
i określił efekty kształcenia dla studiów, stanowiące za-
łącznik do uchwały.

__Nr 124 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kie-
runku studiów drugiego stopnia filologia, specjalność filo-
logia romańska na Wydziale Humanistycznym

Senat określił efekty kształcenia dla kierunku studiów 
drugiego stopnia filologia (profil ogólnoakademicki), spe-
cjalność filologia romańska, prowadzonych na Wydziale 
Humanistycznym, stanowiące załącznik do uchwały.

__Nr 125 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej struktu-
ry organizacyjnej Centrum Przedsiębiorczości i Transfe-
ru Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Re-
gulaminu organizacyjnego Centrum Przedsiębiorczości  
i Transferu Technologii 

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie poniższej 
struktury organizacyjnej Centrum Przedsiębiorczości  

i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego:
1. Dyrektor,
2. Sekretariat,
3. Sekcja Współpracy z Zagranicą,
4. Sekcja Kontaktów z Klientem,
5. Sekcja Praw Własności Intelektualnej.

Senat wyraził również pozytywną opinię w sprawie Re-
gulaminu organizacyjnego Centrum Przedsiębiorczości  
i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
stanowiącego załącznik do uchwały.

__Nr 126 zmieniająca uchwałę nr 176 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wy-
miaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obli-
czania godzin dydaktycznych

Senat zmienił § 2 pkt 3) i 4) uchwały nr 176 Senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w 
sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz 
zasad obliczania godzin dydaktycznych, które otrzymują 
następujące brzmienie:

„3) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profeso-
ra nadzwyczajnego nie posiadających tytułu naukowego 
profesora i profesora w zakresie sztuki – 240 godzin dy-
daktycznych,

 4) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku adiunkta 
posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego – 
240 godzin dydaktycznych”.

__Nr 127 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych bu-
dynkiem Ośrodka Wczasowego, stanowiących własność 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonych w Karłowie 
5, gmina Radków, oznaczonych jako działki nr 55/2 AM 
1 o powierzchni 0,13 ha oraz nr 65 AM 1 o powierzchni 
0,1084 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta 
KW SW2K/00006829/5, o łącznej wartości szacunkowej 
1.700.000,00 zł (netto).

__Nr 128 w sprawie tworzenia na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej i Środowiska studiów podyplomowych gospodarka 
wodno-ściekowa terenów niezurbanizowanych i określe-
nia efektów kształcenia dla tych studiów

Senat utworzył studia podyplomowe gospodarka wodno–
ściekowa terenów niezurbanizowanych na Wydziale Inży-
nierii Lądowej i Środowiska oraz określił efekty kształce-
nia dla tych studiów, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

z ostatniej  chwil i . . .

Miło nam poinformować, że 26 czerwca dr hab. Zdzisław 
Wołk z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego nominację profesorską. Więcej 
informacji o Profesorze w następnym numerze.

Gratulujemy.
red.


