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dziale Artystycznym. Do zadań Chóru Akademickiego UZ należeć
będzie:
1) wzbogacanie życia kulturalnego w zakresie chóralistyki,
2) reprezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego na uroczysto-
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ściach uczelnianych,
3) kontynuacja tradycji miejskich związanych z istnieniem chóru uniwersyteckiego.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
Nr 35 z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniające zarządzenie
nr 1 z dnia 1 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Uniwersytecie
Zielonogórskim.
W regulaminie pracy UZ dodano § 84a o następującym brzmieniu:
„Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie
wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z roku 1996, Nr 114, poz. 545), którego przepisy znajdują odpowiednie zastosowanie do ochrony kobiet pracujących w Uniwersytecie Zielonogórskim”.

Nr 36 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie systemu kontroli i audytu wewnętrznego w UZ.
Zarządzenie wypełnia obowiązek stworzenia pisemnych procedur
kontroli finansowej, które mają dotyczyć procesów związanych
z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz
gospodarowaniem mieniem. Audytem wewnętrznym jest ogół
działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną
i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości,
rzetelności a także przejrzystości i jawności. Zgodnie z zarządzeniem, celami audytu wewnętrznego w UZ są:
1) analiza ryzyka, przed jakim stoi jednostka,
2) wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych,
3) dostarczanie racjonalnych dowodów poprawności działań
jednostki.
Zarządzenie określa również sposób przeprowadzania audytu
wewnętrznego oraz potencjalne obszary audytu wewnętrznego
w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Organizacja kontroli i audytu wewnętrznego w UZ – w perspektywie do końca roku 2005 przedstawiać się będzie następująco:
1. Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW).
1) Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej – kierownik,
2) Kontroler.
2. Komórka Audytu Wewnętrznego (KAW)
1) Kierownik KAW,
2) Audytor,
3) Audytor.

Nr 37 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia procedury wydawania pracownikom środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
Wprowadzona została procedura wydawania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia. Zobowiązano także
kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do zapoznania
podległych im pracowników z powyższą procedurą.

Nr 38 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Instytutu Budownictwa.
W strukturze organizacyjnej Instytutu Budownictwa zniesione
zostało Laboratorium Budownictwa Ogólnego z pracowniami.
Powołane zostały następujące laboratoria i pracownie przy Zakładach:
1) przy Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Architektury:
- Laboratorium Materiałów Budowlanych,
- Pracownia Budownictwa Ogólnego,
2) przy Zakładzie Geotechniki i Geodezji:
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- Laboratorium Geotechniki,
- Pracownia Geodezji,
3) przy Zakładzie Konstrukcji Budowlanych:
- Laboratorium Konstrukcji Budowlanych,
4) przy Zakładzie Mechaniki Budowli:
- Laboratorium Wytrzymałości Materiałów,
- Pracownia Komputerowa.

Nr 39 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania.
W strukturze organizacyjnej Wydziału wprowadzono - z dniem
1 września 2003 r. - następujące zmiany:
1) zniesiono Instytut Organizacji i Zarządzania oraz Instytut
Zarządzania,
2) zniesiono Zakład Makroekonomii i Marketingu,
3) zniesiono Zakład Zarządzania i Marketingu,
4) powołano Zakład Makroekonomii i Finansów,
5) powołano Zakład Marketingu,
6) powołano Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym,
7) powołano Katedrę Projektowania Systemów Produkcyjnych,
8) zmieniono nazwę Zakładu Controllingu w Zintegrowanych
Systemach Zarządzania na Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej.

Nr 40 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuk Pięknych.
W strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuk Pięknych zniesiono
Zakład Malarstwa, Zakład Rysunku oraz Zakład Projektowania
Wnętrz i Kształtowania Otoczenia oraz powołano Zakład Malarstwa i Rysunku oraz Zakład Architektury Wnętrz.

Nr 41 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UZ.
Zarządzenie poszerzyło zakres zadań Działu Analiz i Planowania
o koordynowanie - w porozumieniu z innymi jednostkami organizacyjnymi – przygotowywania i sporządzania wniosków dotyczących pozyskania środków pomocowych dla Uniwersytetu,
w szczególności z funduszy i programów unijnych.

Nr 42 z dnia 1 września 2003 r. w sprawie ustalenia
zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
Ustalone zostały zasady odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia,
a powierzanie mienia osobom materialnie odpowiedzialnym określa załącznik nr 2. Wprowadzono zasadę, że odpowiedzialność za
mienie w jednostkach organizacyjnych powierza się osobom nie
będącym nauczycielami akademickimi.

Nr 43 z dnia 2 września 2003 r. zmieniające zarządzenie Rektora UZ nr 13 z dnia 1 listopada 2002 r.
w sprawie podziału kompetencji prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wprowadzone zmiany dotyczą kompetencji Prorektora ds. Studenckich oraz Prorektora ds. Jednostek Międzywydziałowych, który z dniem 1 października 2003 r. otrzyma nazwę Prorektora ds.
Jakości Kształcenia.

Nr 44 z dnia 4 września 2003 r. zmieniające zarządzenie Rektora UZ nr 11 z dnia 1 listopada 2002 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wprowadzone zmiany dotyczą zmiany zakresu działania i obowiązków Prorektora ds. Jednostek Międzywydziałowych - który
z dniem 1 października 2003 r. otrzyma nazwę Prorektora ds. Ja-
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kości Kształcenia - i podległego mu pionu oraz Prorektora ds. Studenckich wraz z podległym mu pionem.

Nr 45 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie powołania
Komisji ds. likwidacji przeterminowanych i zbędnych środków chemicznych.
Powołana została Komisja ds. likwidacji przeterminowanych
i zbędnych środków chemicznych w następującym składzie:
1) inż. Ewa Maciejewska - Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
2) mgr Grażyna Jaskólska - Instytut Edukacji TechnicznoInformatycznej
3) mgr inż. Tadeusz Butrymowicz - Instytut Inżynierii Środowiska
4) inż. Wiesława Michalska - Instytut Biotechnologii i Ochrony
Środowiska
5) mgr Wanda Wojtowicz - Instytut Fizyki.
Do zadań Komisji należy:
- sprawowanie nadzoru nad całością gospodarki środkami chemicznymi w instytucie przez jego przedstawicieli, a komisyjnie nadzoru w UZ,
- zagospodarowanie występujących nadmiarów i przeniesienie
ich do instytutów, w których występuje ich brak lub jest na
nie zapotrzebowanie,
- organizacja neutralizacji starych, przeterminowanych środków chemicznych, których neutralizacja jest technicznie i organizacyjnie możliwą do przeprowadzenia w ramach UZ,
- kierowanie do utylizacji w jednostkach specjalistycznych
środków, których utylizacja we własnym zakresie jest niemożliwa ze względów technicznych lub dotyczących ochrony
środowiska.

Nr 46 z dnia 16 września 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
JM Rektor powołał Zespół Antykryzysowy Uniwersytetu Zielonogórskiego, w skład którego wchodzą każdorazowo osoby zajmujące następujące stanowiska:
1. Przewodniczący – Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
2. Pierwszy Zastępca – Prorektor ds. Studenckich,
3. Drugi Zastępca – Zastępca Dyrektora Administracyjnego
ds. Technicznych – Komendant Obrony Cywilnej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
4. Dyrektor Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska,
5. Dyrektor Centrum Komputerowego,
6. Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
7. Stanowisko ds. Obronnych,
Teksty uchwał i zarządzeń
http://www.uz.zgora.pl/ap/
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8. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej,
9. Kierownik Sekcji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
10. Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej,
11. Główny Specjalista ds. Technicznych,
12. Kierownik Sekcji Głównego Energetyka,
13. Główny Specjalista ds. Gospodarczych,
14. Główny Specjalista ds. Inwestycji,
15. Kierownik Kancelarii Ogólnej.
Celem Zespołu Antykryzysowego jest:
1) zapobieganie i przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom dla obiektów Uniwersytetu: mającym charakter ataku
terrorystycznego; spowodowanym rażącymi czynnikami
środków walki w czasie wojny; klęskom żywiołowym; skażeniom środowiska środkami chemicznymi, promieniotwórczymi i toksycznymi środkami przemysłowymi; innym nadzwyczajnym zagrożeniom,
2) planowanie i kierowanie realizacją zadań obrony cywilnej,
3) organizowanie szkoleń dla uniwersyteckich formacji obrony
cywilnej oraz inicjowanie szkoleń pracowników i studentów
z zakresu ochrony ludności przed skutkami zagrożeń
4) organizowanie i kierowanie akcjami ratunkowymi na terenie
Uniwersytetu Zielonogórskiego i likwidacją skutków zagrożeń.

Nr 47 z dnia 16 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Postępowania w razie Zagrożenia Bioterrorystycznego w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Wprowadzona została Instrukcja Postępowania w razie Zagrożenia Bioterrorystycznego w Uniwersytecie Zielonogórskim, która
obowiązuje w momencie wprowadzenia przez Rektora Stanu Zagrożenia Biterrorystycznego.

Nr 48 z dnia 17 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad organizacji działalności reklamowej
w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Wprowadzone zostały zasady organizacji działalności reklamowej
w Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiące załącznik nr 1 do
zarządzenia oraz cennik usług reklamowych stanowiący załącznik
nr 2. JM Rektor upoważnił Kierownika Centrum Informacji
i Promocji do wykonywania wszelkich czynności związanych
z działalnością reklamową UZ, określonych w załączniku nr 2.
Agnieszka Gąsiorowska
Dział Organizacyjno-Prawny
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Ostatnio dwóch naszych naukowców zdobyło liczące się nagrody. I jakkolwiek honory te nie są
bezpośrednio związane z ich działalnością na uczelni, a z firmami, które tworzyli i które współpracują z Uniwersytetem, to są z nim od lat związani. Nie musimy dodawać, że te niezwyczajne
w końcu sukcesy cieszą środowisko.

NAGRODA GOSPODARCZA
PREZYDENTA RP
DLA LECHOSŁAWA CIUPIKA
Dr inż. Lechosław Ciupik, wspólnik w zielonogórskiej firmie LfC, adiunkt w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją na Wydziale Mechanicznym, został
laureatem VI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta

RP w kategorii wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii. Prezydent nagrodził „Wielofunkcyjny, nowej generacji system do leczenia chirurgicznego dysfunkcji kręgosłupa” o nazwie „System Kręgosłupowy DERO®”.
System ten w innowacyjny sposób wykorzystuje nowej
generacji implanty do nowoczesnego chirurgicznego
leczenia dysfunkcji całego kręgosłupa, zarówno u dzieci
i młodzieży, jak i dorosłych. System wspomaga leczenie
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