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Szanowni Państwo!
Inaugurujemy dziś dziewiąty rok funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rok akademicki 2009/2010 może okazać się bardzo ważnym dla przyszłości uczelni, może zadecydować o powodzeniu lub porażce naszych zamierzeń i działań w ostatnich kilku latach. Od nas samych zależy czy nadążymy
za przemianami w polskim szkolnictwie wyższym i czy sprostamy trudnym wyzwaniom w obszarze badań naukowych i kształcenia studentów. Nie powinna
interesować nas stagnacja i działalność obliczona na przetrwanie, lecz wysoka
aktywność wszystkich pracowników Uniwersytetu - poczynając od profesorów, a na
administracji kończąc. Jeżeli będzie inaczej, możemy za kilka lat żałować straconych
szans na zbudowanie w niewielkiej Zielonej Górze dobrego, interdyscyplinarnego uniwersytetu średniej wielkości. Straci na tym środowisko akademickie, młodzież, nasze
miasto i województwo lubuskie. Mówię to w kontekście nienajlepszej atmosfery wokół
szkolnictwa wyższego w Polsce, czekających nas zmian w prawie o szkolnictwie wyższym oraz w sposobie ﬁnansowania
nauki i kryzysu ekonomicznego tak mocno przecież odczuwanego w naszym środowisku. Mówię to także w kontekście szansy
pozytywnej. Od władz samorządowych województwa otrzymaliśmy niepowtarzalną szansę wzbogacenia naszej infrastruktury i warunków do prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów. Wszystko to dzięki środkom unijnym z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które już z powodzeniem wydatkujemy. Marszałek Województwa na nasze
inwestycje przyznał aż 108 milionów złotych. Dzięki temu zmodernizujemy akademik „Wcześniak”, wybudujemy Bibliotekę
Uniwersytecką i Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie.
Podobnej szansy nie dały nam władze naszego resortu i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W 2005 roku pozbawiono
nas i kilka innych podobnych wielkością do naszego ośrodków akademickich w kraju, możliwości korzystania z unijnych pieniędzy w priorytecie XIV „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”. Straciliśmy w ten sposób możliwość ubiegania się
o dziesiątki, a nawet setki milionów złotych. Pogłębi to i tak już ogromną różnicę pomiędzy warunkami prowadzenia badań
naukowych i studiowania w Zielonej Górze i innych miastach w Polsce. Duże i silne ośrodki akademickie w kraju oraz znajdujące się na tzw. ścianie wschodniej, dysponują dziś naprawdę ogromnymi unijnymi pieniędzmi na własną infrastrukturę.
My natomiast musimy ciągle walczyć o swoje i udowadniać, że naszym studentom też należy się szansa na godziwe warunki
studiowania a pracownikom dobre warunki do prowadzenia badań naukowych. Tak przykładowo dzieje się z pieniędzmi na
modernizację budynku Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, na co potrzeba nam 48 milionów złotych.
Głęboko wierzę jednak, że to swoiste Waterloo zakończy się sukcesem, mamy bowiem coraz więcej sojuszników w naszych
staraniach o tę inwestycję.
Szanowni Państwo!
W czerwcu br. obchodziliśmy 8-lecie powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ważną częścią obchodów był tradycyjny już, coraz bardziej atrakcyjny i wartościowy od strony naukowej i poznawczej, zorganizowany po raz szósty Festiwal
Nauki, tym razem pod hasłem „Środowisko a cywilizacja”. Nadaliśmy również szósty z kolei tytuł doktora honoris causa
naszego Uniwersytetu, światowej sławy uczonemu Panu Profesorowi Janowi Węglarzowi z Politechniki Poznańskiej, wybitnemu znawcy badań operacyjnych i nauk decyzyjnych oraz informatyki. Obchodziliśmy także jubileusz 50-lecia pracy
naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej oraz 70-lecie urodzin Pana Profesora Michała Kisielewicza, rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego w latach 2001-2005 oraz wcześniej rektora Politechniki Zielonogórskiej, osoby niezwykle zasłużonej dla
zielonogórskich uczelni i polskiej nauki.
W minionym roku akademickim na Uniwersytecie Zielonogórskim gościliśmy władze akademickie BTU w Cottbus, Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu Vinh z Wietnamu. Przed dwoma tygodniami miało miejsce
na Uniwersytecie spektakularne przedsięwzięcie pod nazwą: Zielonogórski Salon Maturzystów „Perspektywy 2009”. Obok
spotkania fachowców dyskutujących nad zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego, w końcu także i obowiązkowego z matematyki, na Uniwersytecie Zielonogórskim spotkało się kilka tysięcy przyszłorocznych maturzystów z całego
naszego województwa, którzy mogli zapoznać się z warunkami studiowania na naszej uczelni.
W minionym roku akademickim na Uniwersytecie odbyła się Konferencja Prorektorów ds. Studenckich i Kształcenia
Uczelni Technicznych, XXVI Forum Samorządów Studenckich Polskich Uczelni Technicznych, odbyły się dwa seminaria bolońskie, stworzone zostało Laboratorium Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz laboratorium „Zastosowania Systemów Informacji Geograﬁcznej w Bezpieczeństwie Narodowym” na Wydziale Ekonomii i
Zarządzania, zostaliśmy laureatem konkursu „uczelnia bez barier” oraz konkursu „Nasze Dobre” za pracę naukową na rzecz
rozwoju regionu lubuskiego i współpracę z przemysłem, XX lecie powstania obchodziło Zielonogórskie Centrum Astronomii,
powołane zostało Centrum Modelowania Matematycznego.
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W minionym roku akademickim odnotowaliśmy dalszy postęp w rozwoju kadry naukowej. Obecnie Uniwersytet Zielonogórski zatrudnia 1 779 osób, w tym 963 nauczycieli akademickich oraz 816 pracowników administracji i obsługi. Zatrudniamy na Uniwersytecie 240 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 66 profesorów tytularnych i 174 profesorów
nadzwyczajnych i doktorów habilitowanych oraz 484 doktorów i 140 asystentów. Wszyscy ci pracownicy są zatrudnieni na
Uniwersytecie jako w podstawowym miejscu pracy. Z roku na rok zwiększa się na uczelni liczba doktorów, a pomniejsza
liczba zatrudnionych magistrów. Jest to prawidłowa tendencja, wynikająca z rozwoju studiów trzeciego stopnia, tj. studiów doktoranckich.
W minionym roku akademickim 2 naszych pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora, 10 - stopień doktora habilitowanego i 41 - doktora. Tytuł naukowy profesora uzyskali Państwo: Beata Gabryś (Wydział Nauk Biologicznych) i Krzysztof
Tomasz Niemiec (Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu), dwie dalsze osoby uzyskały tytuł naukowy profesora
i oczekują na wręczenie nominacji przez Prezydenta RP. Stopień doktora habilitowanego uzyskali Państwo: Magdalena Gryska (z Wydziału Artystycznego), Andrei Karatkevich, Sławomir Nikiel i Krzysztof Patan (z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji), Dorota Rosińska (z Wydziału Fizyki i Astronomii), Bogumiła Burda, Roman Sapeńko, Małgorzata
Mikołajczak i Anna Szóstak (z Wydziału Humanistycznego) oraz Anna Karczewska (z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii). W roku akademickim 2008/2009 rady wydziałów naszego Uniwersytetu wystąpiły z 1 wnioskiem o tytuł naukowy
profesora oraz przeprowadziły 3 kolokwia habilitacyjne i 26 obron prac doktorskich. Wszystko to świadczy o rozwijającej
się akademickości naszego środowiska.
W strukturze Uniwersytetu funkcjonuje dziś dziesięć wydziałów. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego w trzech dyscyplinach: elektrotechnice, historii i matematyce oraz prawo nadawania stopnia doktora w 11
dyscyplinach. Są to: astronomia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, ﬁlozoﬁa, ﬁzyka, historia,
informatyka, inżynieria środowiska, matematyka i pedagogika. Do kwestii tej powrócę za chwilę.
Musimy nieco zmienić strukturę wydziałów Uniwersytetu. Będziemy brać pod uwagę potencjał kadrowy poszczególnych
wydziałów, w tym zwłaszcza liczbę samodzielnych pracowników i posiadane uprawnienia do nadawania stopnia doktora,
liczbę studentów, kwestie ﬁnansowe oraz perspektywy na przyszłość. Ewentualne zmiany zostaną poprzedzone dogłębnymi
analizami i będą mieć jedynie merytoryczne uwarunkowania. Uważam, że w najbliższych latach liczba wydziałów powinna
zmniejszyć się o dwa lub trzy. Dokonywane zmiany będą odbywać się w związku i w zależności od sytuacji w całym polskim
szkolnictwie wyższym oraz sytuacji demograﬁcznej w kraju. Tendencje demograﬁczne wskazują również na konieczność
dokładniejszej niż dotychczas analizy kierunków kształcenia. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dwóch latach
będziemy musieli zrezygnować lub czasowo zawiesić kształcenie na 4-5 kierunkach. Nie oznacza to wcale, że w tym czasie
nie rozpoczniemy kształcenia studentów na nowych kierunkach, dotychczas nieobecnych w naszej ofercie edukacyjnej.
W inaugurowanym roku akademickim czeka nas kategoryzacja wydziałów. Warto już dziś przygotować się do tego
wyzwania bowiem może zdarzyć się, że wydział oceniony bardzo źle nie otrzyma żadnych pieniędzy na działalność naukowo-badawczą. Nowe reguły ﬁnansowania szkolnictwa wyższego będą znacznie surowsze od dotychczasowych. Jestem jednak przekonany, że podobnie jak dotychczas wydziały Uniwersytetu uzyskają satysfakcjonujące nas wszystkich kategorie.
Nadal wzrasta aktywność naukowa naszych pracowników. Publikujemy nie tylko dużo lecz także coraz częściej w renomowanych światowych wydawnictwach. W minionym roku akademickim naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego ogółem
opublikowali ponad 1 695 różnych prac, w tym 73 wydawnictwa zwarte, 829 części w wydawnictwach zwartych, 793
artykuły, z których 116 to publikacje w czasopismach z renomowanej w naszym środowisku listy ﬁladelﬁjskiej. Na Uniwersytecie zorganizowanych zostało 21 poważnych konferencji międzynarodowych i 18 o mniejszym zasięgu. Pracownicy
naszej uczelni wygłosili referaty na kilkuset konferencjach międzynarodowych i krajowych. Za najpoważniejsze wydarzenie naukowe na Uniwersytecie w minionym roku akademickim uznać należy 18. Międzynarodową Konferencję Metod
Komputerowych w Mechanice zorganizowaną przez profesorów: Mieczysława Kuczmę i Krzysztofa Wilmańskiego z Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska. W tej bardzo prestiżowej konferencji uczestniczyło 300 naukowców z 24 państw. Obecny
był prezes PAN prof. Michał Kleiber.
Na poziomie lat ubiegłych w 2008 roku utrzymała się dotacja przyznawana nam przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na działalność statutową. Wyniosła ona blisko 3 mln złotych. W ramach działalności statutowej realizowaliśmy
45 tematów badawczych.
W 2007 roku otrzymaliśmy także z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 544 tys. zł na realizację prac naukowych
w ramach projektów badawczych. Za te pieniądze realizowanych było 13 projektów badawczych własnych, 4 projekty
habilitacyjne, 12 projektów badawczych promotorskich oraz trzy projekty rozwojowe. Swoją kontynuację mają dwa tematy badawcze: prof. dr. hab. inż. Wiesława Miczulskiego (Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących) na
kwotę 516 tys. zł i dr. inż. Janusza Kaczmarka (Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowymi
państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości) na kwotę 504 tys. zł. W roku akademickim 2008/2009 otrzymaliśmy od jednostek gospodarczych zlecenia na wykonanie prac umownych dotyczących rozwiązania istotnych problemów
inżynierskich na kwotę 418 tys. złotych. Jest to jednak zdecydowanie za mało, gdy weźmie się pod wzgląd nasz potencjał
naukowy i wyposażenie laboratoriów.
Posiadamy kontakty z licznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi na całym świecie. Mamy podpisanych 45 oﬁcjalnych
umów bilateralnych oraz korzystamy z 3 umów międzyrządowych. W minionym roku akademickim 737 naszych pracowników i studentów realizowało cele badawcze i dydaktyczne za granicą. M.in. 180 osób wzięło udział w konferencjach naukowych z referatami, 4 – prowadziło badania na potrzeby przygotowywanych rozpraw habilitacyjnych. Nasz Uniwersytet
odwiedziło w tym czasie 89 zagranicznych profesorów i studentów. W ramach programu Erasmus prowadzimy współpracę
z 54 uczelniami z Europy. Co roku zwiększa się liczba osób uczestniczących w tym programie m.in. w minionym roku akademickim 68 naszych studentów z 8 wydziałów wyjeżdżało na zagraniczne studia. W minionym roku akademickim po raz
pierwszy uzyskaliśmy grant na realizację projektu Kursu Intensywnego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
(Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu).
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Możemy być dumni ze stanu zbiorów i merytorycznej działalności Biblioteki Uniwersyteckiej. O wartości naszej biblioteki mogą świadczyć następujące dane: zawiera ona 484 tys. książek, 305 tys. jednostek zbiorów specjalnych, 73 tys.
wydawnictw ciągłych, biblioteka prenumeruje 1 190 czasopism krajowych i 160 czasopism zagranicznych, 3 350 czasopism
elektronicznych i około 30 500 czasopism w programach w wersji elektronicznej. W minionym roku akademickim odnotowaliśmy w sumie przyrost zbiorów bibliotecznych o ponad 20 tys. jednostek.
Właściwie funkcjonują i rozwijają się Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Służą one społeczności akademickiej naszej
uczelni oraz łączności nauki z gospodarką i regionem. Nasz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości współﬁnansowany
przez władze Zielonej Góry został na wiosnę tego roku uznany przez Ministerstwo Gospodarki za czwarty pod względem
jakości inkubator w Polsce (na 44 oceniane).
Staramy się poszerzać naszą ofertę edukacyjną. W rozpoczynającym się roku akademickim można będzie studiować
na Uniwersytecie Zielonogórskim na 39 kierunkach kształcenia. W ramach kierunków studiów oferujemy studentom 69
specjalności.
W roku akademickim 2008/2009 na Uniwersytecie Zielonogórskim kształciło się ok. 17 000 studentów, w tym prawie
10,5 tys. na studiach stacjonarnych, 6,5 tys. na studiach niestacjonarnych, ponad 100 na studiach doktoranckich. Na 23
studiach podyplomowych kształciły się 923 osoby. W 2009 roku mury naszej uczelni opuściło 4 987 absolwentów, w tym
2 977 po studiach stacjonarnych i 2010 po studiach niestacjonarnych.
Bardzo pomyślnie przebiegła tegoroczna rekrutacja, pomimo tego, że konkurencja na polskim rynku szkolnictwa wyższego jest coraz większa i wkroczyliśmy w okres kilkuletniego niżu demograﬁcznego. W tym roku zgłosiło się 8 691 maturzystów chętnych do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim. W wyniku postępowania kwaliﬁkacyjnego na studia
stacjonarne przyjęliśmy 4 218 osób, tj. o tysiąc więcej niż w ubiegłym roku. W tym na studia stacjonarne I stopnia przyjęliśmy 3 261 osób, na studia stacjonarne drugiego stopnia prawie 1 000 osób i na studia doktoranckie przyjęliśmy 28 osób.
Na studia niestacjonarne przyjęliśmy 2 520 osób, w tym na studia pierwszego stopnia 1 492 osoby i na studia drugiego
stopnia 1 028 osób. W sumie więc przyjęliśmy w tym roku na studia blisko 7 000 osób. Dodam jednak, że ogólna liczba
studentów kształcących się na Uniwersytecie Zielonogórskim wraz z nowym rokiem akademickim nieco zmniejszy się z
powodu podwójnej liczby absolwentów: z uczelni odchodzi młodzież po studiach licencjackich i inżynierskich oraz po
studiach jednolitych.
Dużą wagę przywiązujemy do jakości kształcenia, pozytywnie są oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną
kolejne nasze kierunki kształcenia.
Fundusz pomocy materialnej dla studentów wynosił w minionym roku akademickim 19 885 tys. złotych, w tym przeznaczyliśmy 5 423 tys. zł na stypendia socjalne, 7 680 tys. zł na stypendia za wyniki w nauce, 273 tys. zł na stypendia dla
doktorantów, 3 053 tys. zł na stypendia na wyżywienie, 1 456 tys. zł na stypendia mieszkaniowe, 844 tys. zł na stypendia
dla studentów niepełnosprawnych, 401 tys. zł na studenckie zapomogi oraz 154 tys. zł na stypendia za wyniki w sporcie. W
porównaniu do lat ubiegłych stypendia przyznawane studentom wzrosły. Skorzystała z nich wcale nie mała grupa naszych
studentów: np. stypendia socjalne otrzymywały 2 449 osoby, stypendia za wyniki w nauce – 3 347 osób oraz stypendia na
wyżywienie – 2 449 osób. 8 naszych studentów otrzymywało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w
nauce i 3 studentów za wyniki w sporcie.
W roku akademickim 2008/2009 uczelnia dysponowała 1 660 miejscami w 6 domach studenckich. Przed miesiącem
rozpoczęła się oczekiwana przez studentów modernizacja akademika „Wcześniak”.
Cieszy wzrastająca z roku na rok aktywność studentów w różnych obszarach życia. Na uczelni zarejestrowanych jest
114 kół naukowych, z których 70 czynnie uczestniczy w inicjatywach na rzecz studentów, nawiązuje kontakty ze studentami europejskich uczelni i realizuje się w obszarze naukowym. Koła naukowe zrzeszają ponad 1 450 naszych studentów.
Cieszy również wzrastające utożsamianie się studentów z Uniwersytetem i aktywny udział w działaniach promocyjnych.
Przykładem może być zaangażowanie się studentów w akcję promocyjną „bUZ do kariery”. W ręce studentów oddaliśmy
uniwersyteckie radio „INDEX” oraz ﬁnansujemy wydawaną przez studentów gazetę studencką „UZetka”. Aktywne są kluby
studenckie „Gęba” i „U Ojca”. W Klubie Uczelnianym AZS UZ funkcjonuje 19 sekcji, skupiających 750 studentów. Dobre
wyniki osiągnęli w minionym roku akademickim nasi studenci – sportowcy w grach zespołowych. Piłkarze ręczni awansowali
do pierwszej ligi.
Szanowni Państwo!
Przed nami kolejny rok akademicki. Czeka nas ciężka praca i mnóstwo problemów, które często nie są zależne od nas
samych. Na szereg stojących przed nami zadań wskazywałem we wcześniejszych fragmentach wystąpienia. O czekających
nas wyzwaniach w najbliższych latach mówię także w rozmowie przeprowadzonej ze mną w opublikowanym dzisiaj miesięczniku naszej uczelni „Uniwersytet Zielonogórski”.
Priorytetem pozostaje dla nas utrzymanie dotychczasowego statusu Uniwersytetu. Od 2005 roku wiemy, że musimy
uzyskać jeszcze co najmniej cztery uprawnienia do doktoryzowania z ekonomii, zarządzania, biologii i ekologii. Wszystko
wskazuje na to, iż będziemy mieli w tym względzie czas do 2012 roku. Uzyskanie tych uprawnień będzie jednak bardzo
trudne, chociaż znajduje się w naszych możliwościach. Realizacja tego zadania leży głównie na barkach wydziałów: Ekonomii i Zarządzania oraz Nauk Biologicznych. Władze rektorskie uczelni oraz Senat Uniwersytetu udzielą Państwu pełnego
wsparcia w podejmowanych działaniach. Przez najbliższe trzy lata w budżecie uczelni zamierzam dodatkowo przeznaczyć
każdego roku na wsparcie działań na rzecz brakujących nam uprawnień do doktoryzowania, co najmniej po milionie złotych. Liczę również na wsparcie w tym względzie ze strony władz samorządowych województwa i Zielonej Góry.
Pozwalam sobie przy tej okazji zwrócić Państwa uwagę na fakt, że niewiele jest w województwie lubuskim wartości,
które tak jak Uniwersytet Zielonogórski ze swoim intelektualnym potencjałem oraz dotychczasowym naukowym i dydaktycznym dorobkiem mogą wpłynąć na losy regionu. Uniwersytet to przede wszystkim wartość z obszaru nauki i kształcenia
studentów, ale także wartość ekonomiczna. Im większa liczba studiującej w Zielonej Górze młodzieży, tym więcej pienię-
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dzy na lokalnym rynku, zarówno tych z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz tych, które młodzież przywozi ze sobą.
Proszę zaobserwować jak np. takie miasta jak Wrocław i Poznań zabiegają o każdego potencjalnego studenta z naszego
regionu.
Przed tygodniem jedna z naszych lokalnych gazet, opierając się o reprezentatywne badania socjologiczne i opinie
naukowych autorytetów, aż do bólu i może na wyrost stwierdziła, że Lubuszanie 2009 roku to ludzie osamotnieni, smutni i
źli. Uniwersytet Zielonogórski ma dziś wszelkie warunki ku temu, aby wspierać władze samorządowe i administracyjne regionu i przeciwdziałać wspólnie na rzecz tworzenia się dystansu pomiędzy wykształceniem młodych Lubuszan, a młodzieżą
z innych regionów kraju i kształtować pozytywny wizerunek województwa lubuskiego.
Do 2012 roku powinniśmy uzyskać dodatkowo uprawnienia do doktoryzowania z literaturoznawstwa, językoznawstwa,
sztuk pięknych oraz automatyki i robotyki. Trwa postępowanie o przyznanie Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Środowiska
praw habilitowania z budownictwa. Wierzę, że w 2012 roku będziemy mieli w sumie siedemnaście lub osiemnaście uprawnień do doktoryzowania, w tym dwanaście w wymaganych dyscyplinach i zachowamy dotychczasowy status Uniwersytetu.
W innym przypadku będziemy musieli zmienić nazwę uczelni. Jaka ona miałaby być, trudno dziś jednoznacznie powiedzieć,
ale powinna ona moim zdaniem trafnie i jednoznacznie oddać charakter naukowego i dydaktycznego potencjału uczelni.
Teraz o polityce ﬁnansowej. Nadal borykamy się z problemami ﬁnansowymi i musimy walczyć niemal o wszystko. Coroczna dotacja z budżetu państwa nie wystarcza nam nawet na pokrycie podstawowych wydatków, a wpływy ze studiów
niestacjonarnych kurczą się z roku na rok. Dodatkowym problemem jest dla nas zadłużenie Uniwersytetu sprzed 2005 roku.
Corocznie spłacamy bankom i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych około sześciu milionów złotych. Jak na nasz budżet to
kwota ogromna, ale udało nam się dużym wysiłkiem i oszczędzaniem opanować sytuację ﬁnansową uczelni, która jest dziś
bezpieczna i Uniwersytetowi nie grozi pod tym względem zapaść. W tej polityce musimy być konsekwentni i na pewno nie
ulegnę żadnym naciskom, które pogorszyłyby kondycję ﬁnansową Uniwersytetu. Udało nam się w tym roku odzyskać od ZUS
3,5 miliona złotych za niesłusznie pobrane od nas nadpłaty w minionych latach, które sięgają jeszcze czasów Politechniki
i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Odzyskane pieniądze przekazaliśmy na poczet naszych długów wobec ZUS, za niezapłacone
przez Uniwersytet składki w pierwszych latach po powstaniu. Całkowite oddłużenie uczelni nastąpi w 2012 roku.
Bezpieczeństwo ﬁnansowe Uniwersytetu powinna zagwarantować coroczna dotacja z budżetu państwa. Dziś wystarcza
ona na 80 proc. naszych potrzeb. Dla pełnego bezpieczeństwa ﬁnansowego i przyszłości uczelni powinno to być 93-95 proc.
Przypomnę, że w 2004 roku dotacja pokrywała 65 proc. potrzeb ﬁnansowych uczelni, w 2006 - 70 proc., a w 2007 - 78 proc.
Ten bardzo dobry wynik osiągnęliśmy dzięki żelaznej i konsekwentnej polityce ﬁnansowej. Niewiele nowego możemy dziś
zaproponować naszym pracownikom, gdy chodzi o kwestie płacowe. Wszystkie zobowiązania ﬁnansowe wobec naszych
pracowników realizowane są na bieżąco. Od ubiegłego roku wyraźnie podnieśliśmy kwoty pieniędzy wypłacane naszym
pracownikom corocznie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na początku grudnia tego roku każdy pracownik
Uniwersytetu otrzyma jeszcze dodatkowo dwa tysiące zł jednorazowej pomocy ﬁnansowej. Mam nadzieję, że uda nam się
podobnie postąpić w przyszłym roku.
Jest w naszej strukturze kilka wydziałów, które prowadzą złą politykę ﬁnansową i ciągle zadłużają się. Zamierzam
bardziej zdecydowanie niż dotychczas uporządkować tę kwestię. W rozpoczynanym dziś nowym roku akademickim zamierzam podjąć realizację, również bardziej zdecydowanie niż dotychczas, programu likwidacji przerostu zatrudnienia
w administracji i obsłudze uczelni. Do 2012 roku liczba osób zatrudnionych w uczelnianej administracji i obsłudze musi
zmniejszyć się o około 10-15 proc. Dodam, że można to uzyskać poprzez racjonalizację zatrudnienia i proces odchodzenia
na emeryturę osób, które nabyły takie prawo.
Przy tej okazji zwracam się o racjonalizm i odpowiedzialność za przyszłość uczelni do związków zawodowych, zwłaszcza tych, które skupiają w swoich szeregach pracowników obsługi. Włączcie się Państwo w przemiany na uczelni i nie
kierujcie się w swoim postępowaniu tylko dniem dzisiejszym. Czasami trzeba ustąpić a nawet stracić, w imię tego aby
zachować miejsca pracy i mieć perspektywę, o którą w dobie kryzysu gospodarczego jest tak ciężko.
Zapraszam szkoły wyższe z naszego regionu do podjęcia rozmów na temat integracji i wchodzenia w strukturę Uniwersytetu Zielonogórskiego. Taka jest bowiem polityka państwa i będzie ona moim zdaniem konsekwentnie wdrażana, zwłaszcza gdy chodzi o ﬁnansowanie szkół wyższych. Uniwersytet Zielonogórski jest jedyną w regionie uczelnią o pełni praw
akademickich. Pozostałe uczelnie funkcjonują wyłącznie w oparciu o samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych na
drugich i trzecich etatach. To nasza uczelnia poniosła i ponosi nadal koszty karier akademickich tych pracowników, stwarza
warunki i ﬁnansuje ich badania naukowe, pokrywa wyjazdy na krajowe i zagraniczne konferencje. Mamy więc prawo do
wskazywania na problem, o którym wszyscy wiemy, ale obchodzimy go dotychczas dużym łukiem. Łączenie się uczelni
może także sprzyjać koncentracji środków ﬁnansowych z Unii Europejskiej i spowodować bardziej racjonalne ich wydatkowanie, może także poprawić strukturę kształcenia studentów, w tym zwłaszcza zapobiec kształceniu w kilku uczelniach
na tym samym kierunku.
Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować osobom i instytucjom wspierającym Uniwersytet w minionym roku akademickim. Dziękuję zwłaszcza Prezydentowi Zielonej Góry Panu Januszowi Kubickiemu i Panu Adamowi Urbaniakowi Przewodniczącemu Rady Miasta za współdziałanie i udzielaną nam poważną pomoc ﬁnansową. Dziękuję Marszałkowi Województwa
Lubuskiego Panu Marcinowi Jabłońskiemu za przyznanie nam bardzo dużych środków ﬁnansowych z LRPO na nasze inwestycje i Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie. Dziękuję lubuskim parlamentarzystom, zwłaszcza Pani Bożennie
Bukiewicz oraz Panom: Józefowi Zychowi i Stanisławowi Iwanowi, za wspieranie naszych inicjatyw, przede wszystkim
w urzędach centralnych państwa.
Życzę wszystkim pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studentom, zwłaszcza pierwszych lat, wszelkiej
pomyślności w rozpoczynającym się roku akademickim 2009/2010.
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podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2009/2010 w auli uniwersyteckiej w dniu 1 października 2009 r.

