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GOŚCIE NA UZ

Goście na Uniwersytecie
Zielonogórskim
__Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr Jarosław Gowin

__Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar

8 czerwca br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się
25 maja br. na zaproszenie Rektora UZ prof. Tadeusza Ku- kolejne w województwie lubuskim spotkanie konsultacyjne
czyńskiego Uniwersytet Zielonogórski odwiedził Wicepremier Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara. Podczas
i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin. spotkania został podpisany dokument Partnerstwo dla Wolontariatu pod Honorowym Patronatem RPO. Uniwersytet Zielonogórski jest jednym z sygnatariuszy tego dokumentu. Zanim
to jednak nastąpiło Rzecznik Praw Obywatelskich rozmawiał
z zaproszonymi gośćmi o szanowaniu i respektowaniu praw
obywatela w praktyce. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy miasta. RPO
spotkał się też z rektorem UZ prof. Tadeuszem Kuczyńskim.
W drugiej części wizyty odbyła się debata nt. Prawo do
ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP*, podczas
której podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania:
• Jak należy rozumieć zapis pkt 1 art. 68 Konstytucji RP?
Co ogranicza korzystanie z tego prawa? W jakich przypadkach można uznać, że prawo to jest naruszane?
• Czy równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej,
o którym mowa w pkt. 2 art. 68 Konstytucji RP jest zapewniany?
• Czy, w kontekście pkt. 3 art. 68 Konstytucji RP, szczególna
opieka jest zapewniana wszystkim wymienionym grupom
(dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby
w podeszłym wieku) z uwzględnieniem ich potrzeb?
Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele
Była to zaledwie kilkugodzinna wizyta, ale za to z bardzo intensywnym programem. Premier najpierw spotkał się z Rektorem prof. T. Kuczyńskim, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak i Prezydentem Miasta Januszem
Kubickim, a następnie z dziekanami i dziekanami-elektami.
Najwięcej jednak czasu Minister Jarosław Gowin spędził
w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie,
gdzie z Rektoratu przy ul. Licealnej udał się z towarzyszącymi
mu osobami elektrycznym autobusem - mobilnym laboratorium, które powstało w ramach wspólnego projektu pomiędzy
Uniwersytetem Zielonogórskim a BTU Cottbus „Transgraniczna infrastruktura polsko–niemiecka, dla poprawy stanu środowiska naturalnego” pod kierunkiem prof. Grzegorza Benyska.
W trakcie wizyty w PNT Minister zwiedził trzy Centra: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka” oraz Centrum
Technologii Informatycznych, gdzie pracownicy naukowi zaprezentowali możliwości funkcjonujących tam laboratoriów.
Duże wrażenie na gościu zrobiła także wizyta w Inkubatorze Przedsiębiorczości, gdzie swoją siedzibę ma, odnosząca
w świecie ogromne sukcesy, firma EkoEnergetyka, której założyciele to absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego i wychowankowie właśnie prof. G. Benyska.
Minister Gowin na spotkaniu z dziennikarzami docenił po- świata nauki, środowiska lekarskiego, organizacji pozarzątencjał naukowy i badawczy Uniwersytetu Zielonogórskiego dowych, prawników, dziennikarzy, studentów, mieszkańi podkreślił, że dzisiaj szansą dla uczelni jest przede ców i wszystkich zainteresowanych tematem.
wszystkim rozwój badań naukowych, zwłaszcza tych mających zastosowanie w gospodarce, a tutaj zielonogórska
Spotkania konsultacyjne z Rzecznikiem Praw Obywateluczelnia ma duże możliwości.
skich odbywały się w całym kraju.
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