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Z   O  B  R  A  D   S  E  N  A  T  U  
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 4 czerwca 
2003 r. podjął następujące uchwały: 

 Nr 92 w sprawie stawek za realizację godzin ponad-
wymiarowych na studiach dziennych oraz na stu-
diach zaocznych w roku akademickim 2003/2004. 
Senat ustalił wysokość stawek za realizację godzin ponadwymia-
rowych na studiach dziennych oraz na studiach zaocznych, które 
obowiązywać będą w roku akademickim 2003/2004. 
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 października 2003 r. 

 Nr 93 w sprawie przyjęcia programu stabilizacyjne-
go działalności finansowej Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. 
Senat przyjął program stabilizacyjny działalności finansowej 
uczelni. Program prezentowany był na spotkaniu JM Rektora 
z pracownikami w dniu 10 czerwca br. 

 Nr 94 w sprawie przyjęcia podziału środków finan-
sowych w roku 2003 zgodnie z systemem zarządza-
nia gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. 
Senat przyjął podział środków finansowych w Uniwersytecie Zie-
lonogórskim w roku 2003. 

 Nr 95 w sprawie zmiany limitów przyjęć na I rok 
studiów dziennych w roku akademickim 2003/2004. 

Senat wstrzymał rekrutację na studia dzienne i na studia zaoczne 
na kierunku wychowanie fizyczne w roku akademickim 
2003/2004. 

 Nr 96 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowe-
go Uniwersytetu Zielonogórskiego na dzień 31 
grudnia 2002 r. 
Senat przyjął sprawozdanie z bilansu oraz rachunek zysków 
i strat Uniwersytetu Zielonogórskiego sporządzony na dzień 31 
grudnia 2002 r., wykazujący saldo po stornie aktywów i pasywów 
w wysokości 135.818.767,16 zł i zamykający się zyskiem netto 
w wysokości 990.239,30 zł. 

 Nr 97 w sprawie podziału zysku netto osiągniętego 
przez Uniwersytet Zielonogórski za okres 1.09.2001 
r. – 31.12.2002 r. 
Senat postanowił przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez uczel-
nię na dzień 31 grudnia 2002 r. w wysokości 990.239,30 zł na 
fundusz zasadniczy uczelni. 

 Nr 98 w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału 
Artystycznego z dnia 13 maja 2003 r. 
Senat uchylił uchwałę Rady Wydziału Artystycznego z dnia 13 
maja 2003 r. w części dotyczącej niewykonania zaleceń Senackiej 
Komisji ds. Organizacji Kształcenia na Wydziale Artystycznym 
w zakresie zniesienia przedmiotu „Intermedia” na kierunku 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

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

 Nr 22 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie powołania 
komisji ds. wydania nieruchomości Miastu Zielona 
Góra. 
Rektor powołał komisję, która dokona w imieniu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego wydania Miastu Zielona Góra nieruchomości 
gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym uczelni oraz 
znajdujących się na nich budynków, położonych przy Placu Sło-
wiańskim 6 i 9, w następującym składzie : 
1. mgr Melania Milto -  przewodniczący, 
2. mgr inż. Sławomir Szumalo   
3. mgr inż. Leszek Wilczyński 
4. mgr inż. Jerzy Rybicki 
5. inż. Czesław Szymczyk 
6. Elżbieta Krajniak-Kiel 
7. Grażyna Kupniewska 
8. Danuta Maciszonek 
9. Zbigniew Mackiewicz. 

 Nr 23 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych. 
Zarządzenie reguluje zasady przetwarzania danych osobowych 
pracowników oraz studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 Nr 24 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie terminów 
wnoszenia opłat za studia zaoczne i wieczorowe. 
Wprowadzono następujące zasady wnoszenia opłat za studia za-
oczne i wieczorowe:  
1. Studenci nowoprzyjęci są zobowiązani do wnoszenia opłat za 

studia zaoczne i wieczorowe w terminie 2 tygodni od dnia 
ogłoszenia wyników rekrutacji. 

2. W razie zgłoszenia rezygnacji ze studiów przez kandydata na 
studia, bądź studenta do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie 
z „Organizacją roku akademickiego” przysługuje zwrot cało-

ści wniesionej opłaty za semestr.  
3. W razie zgłoszenia rezygnacji ze studiów najpóźniej na dru-

gim zjeździe studentowi przysługuje zwrot 75% wniesionej 
opłaty za semestr. 

4. Studenci semestru drugiego i semestrów wyższych są zobo-
wiązani wnosić opłatę za studia przed rozpoczęciem każdego 
semestru, zgodnie z „Organizacją roku akademickiego”, nie 
później jednak niż do dnia 10 września za semestr zimowy 
i do dnia 28 lutego za semestr letni. 

5. W razie wniesienia opłaty za semestr zimowy po 10 września  
lub po 28 lutego za semestr letni student zobowiązany jest 
dodatkowo do uiszczenia kwoty w wysokości 10% opłaty za 
dany semestr z tytułu zwłoki. 

6. Nie wniesienie opłaty do dnia 10 października za semestr zi-
mowy lub do dnia 31 marca za semestr letni powoduje skre-
ślenie studenta z listy studentów. 

 Nr 25 z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zmian 
w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersytec-
kiej oraz w sprawie bibliotek specjalistycznych. 
Wprowadzono następujące zmiany dotyczące Biblioteki Uniwer-
syteckiej i bibliotek specjalistycznych: 
1. Biblioteki instytutowe stały się bibliotekami specjalistycznymi. 
2. Zmieniono nazwę „Biblioteki Instytutu Sztuki i Kultury Pla-

stycznej” na „Bibliotekę Sztuki”. 
3. Zmieniono nazwę „Biblioteki Instytutu Kultury i Sztuki 

Muzycznej” na „Bibliotekę Muzyczną”. 
4. Zmieniono nazwę „Biblioteki Instytutu Podstaw Techniki” 

na „Bibliotekę Podstaw Techniki”. 
5. Biblioteki Instytutów: 

- Matematyki 
- Fizyki 
- Zarządzania 
- Filozofii i Socjologii 
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stały się w czytelniami specjalistycznymi w strukturze organizacyjnej 
Biblioteki Uniwersyteckiej. 

 Nr 26 z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia kodów jednostek organizacyjnych Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. 
Wprowadzono wykaz kodów jednostek organizacyjnych Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, stanowiący załącznik do niniejszego za-
rządzenia. 

 Nr 27 z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
informacji niejawnych w Uniwersytecie Zielonogór-
skim. 
Zarządzenie określa wykaz rodzajów informacji stanowiących ta-
jemnicę służbową w Uniwersytecie Zielonogórskim, zasady po-
stępowania z informacjami niejawnymi oraz obowiązki osób upo-
ważnionych do dostępu do informacji niejawnych. 

 Nr 28 z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniające zarzą-
dzenie Rektora UZ z dnia 5 listopada 2001 r. w spra-
wie wynagrodzenia za recenzje oraz z tytułu 
realizacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych 
oraz uczestniczenia w postępowaniach kwalifikacyj-
nych na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz 
o nadanie tytułu naukowego profesora. 
W wyniku zmiany zarządzenia, jego zakresem objęte zostało rów-
nież wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w postępowaniach 
kwalifikacyjnych na stanowisko profesora zwyczajnego. 

 Nr 29 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia dni wolnych od pracy w Uniwersytecie Zie-
lonogórskim. 
Zostały wprowadzone następujące dni wolne od pracy: 
- 20 czerwca 2003 r. – do odpracowania dnia 27 września 2003 r. 
- 10 listopada 2003 r. 

 Nr 30 z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości 
opłat za miejsce w domach studenckich w okresie od 
czerwca do września 2003 r. oraz w sprawie wysoko-
ści opłat za miejsce w domach studenckich w seme-
strze zimowym w roku akademickim 2003/2004. 
Ustalone zostały następujący opłaty za miejsce w domach stu-
denckich w okresie od czerwca do września 2003 r.: 
1. W okresie od czerwca do września 2003 r. w domach stu-

denckich Uniwersytetu ustalono – z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 - 
następujące opłaty za dobę za jedno miejsce: 
- dla studentów Uniwersytetu: 9 zł + VAT; 
- dla kandydatów na studia na czas egzaminów wstępnych: 

9 zł + VAT; 
- dla studentów Uniwersytetu na czas praktyk objętych pro-

gramem studiów: 9 zł + VAT, z tym że kwota 4,50 zł + 
VAT wnoszona jest przez studenta, a pozostała kwota 
przez Prorektora ds. Studenckich z funduszu pomocy ma-
terialnej; 

- dla studentów innych uczelni na czas praktyk: 9 zł + VAT. 
2. W miesiącu czerwcu 2003 r. opłata za dobę za jedno miejsce 

w SBM, wnoszona przez studentów, wynosi 5,50 zł + VAT. 
3. W okresie od czerwca do września 2003 r. w domach stu-

denckich Uniwersytetu ustalono następujące opłaty za udo-
stępnianie pokoi osobom nie wymienionym wyżej: 
- SBM: 35 zł + VAT; 
- pozostałe domy studenckie: 20 zł + VAT. 

Ustalone zostały następujący opłaty za miejsce w domach stu-
denckich w semestrze zimowym w roku akademickim 2003/2004: 
1. DS Vicewersal, DS Piast: 125 zł; 

2. DS Wcześniak, DS Rzepicha, DS Raculka:  145 zł; 
3. SBM: opłata stała w wysokości 110 zł + opłata za media, 

którą ustala się na podstawie wskazań odpowiednich liczni-
ków i jest ona równa kwocie otrzymanej w wyniku podziele-
nia całkowitej opłaty za zużyte media przez mieszkańców 
segmentu w ciągu jednego miesiąca przez liczbę studentów 
zakwaterowanych w tym segmencie. 

 Nr 31 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości 
stawek stosowanych przy obliczaniu wynagrodzeń 
za prace związane z praktykami studentów. 
Rektor ustalił wysokości stawek przy obliczaniu wynagrodzeń za 
prace związane z  praktykami studentów w okresie od 1 września 
2003 do 31 sierpnia 2004 r. 

 Nr 32 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie powołania 
Komisji ds. tłumaczenia dyplomów na języki obce. 
Powołana została Komisja ds. tłumaczenia dyplomów na języki 
obce, składająca się z następujących zespołów: 
1.  Zespół języka angielskiego: 

- mgr Una Maclean-Chęćkowiak     
- mgr Ryszard Wilk  
- mgr Waldemar Lewicki  
- mgr Jolanta Pacewicz-Johansson.  

2.  Zespół języka niemieckiego: 
- dr hab. Augustyn Mańczyk, prof. UZ  
- dr Marek Laskowski  
- dr Ewa Kniaziuk  
- mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak  
- mgr Krystyna Olechowicz  
- mgr Joanna Jedlińska.  

3.  Zespół języka francuskiego: 
- mgr Barbara Wrześniak  
- mgr Mieczysława Taraszczuk. 

4.  Zespół języka rosyjskiego: 
- dr Polina Stasińska 
- mgr Genowefa Rutkowska. 

5.  Zespół języka hiszpańskiego: 
- mgr Felicja Perez-Rojas. 

Wnioski o tłumaczenie dyplomu na jeden z języków obcych skła-
dają Dziekani do Prorektora ds. Studenckich, który przekazuje je 
do odpowiedniego Zespołu. Po dokonaniu tłumaczenia Prorektor 
ds. Studenckich przekazuje dyplomy Rektorowi do podpisu. 

 Nr 33 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany 
regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielono-
górskiego. 
Wprowadzone zostały zmiany w regulaminie organizacyjnym 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 listopada 2002 r. przez 
dodanie w § 43 pkt 11) o następującej treści: 
„11) koordynowanie -  w porozumieniu z innymi jednostkami or-
ganizacyjnymi – przygotowywania i sporządzania wniosków do-
tyczących pozyskania środków pomocowych dla Uniwersytetu, 
w szczególności z funduszy i programów unijnych”.  

 Nr 34 z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie przydziału 
odzieży ochronnej, roboczej, środków ochrony oraz 
środków higieny osobistej. 
Wprowadzone zostały tabele przydziałów odzieży ochronnej, ro-
boczej, środków ochrony oraz środków higieny osobistej dla po-
szczególnych stanowisk pracy, stanowiące załącznik do niniejsze-
go zarządzenia. 

Agnieszka Gąsiorowska 
 

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


