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WYSTĄPIENIE  
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TADEUSZA KUCZYŃSKIEGO

Szanowni Państwo Prorektorzy, Senatorowie, Dziekani,  
Dyrektorowie Instytutów, drodzy Studenci

Podczas inauguracji roku akademickiego tradycyjnie dokonuje się 
bilansu najważniejszych osiągnięć minionego roku. Ja chciałbym 

podsumować dłuższy okres, bo 8 lat mijających właśnie dwóch 
kadencji, kiedy pełniłem funkcję rektora Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego. Jestem dumny, że mogłem część 
swojego życia poświęcić budowaniu i rozwo-
jowi naszej Uczelni. A przecież to nie tylko 
ostatnie 8 lat – wcześniej przez 6 lat pełniłem 
funkcję dziekana WILiŚ i przez kolejne 4 - 
prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. 

Swoje dzisiejsze podsumowanie zacznę od inwe-
stycji, o które nasz Uniwersytet wzbogacił się w ciągu 
ostatnich ośmiu lat. 

Już na początku swojej pierwszej kadencji 
w 2013 r. miałem przyjemność otwarcia nowej siedziby Biblioteki Uniwersyteckiej. Jej wybudowanie było wielkim marzeniem mo-
jego poprzednika - rektora profesora Czesława Osękowskiego i to on do jej budowy doprowadził. Program architektoniczny budynku 
uwzględniał założenia nowoczesnego bibliotekarstwa dotyczące budownictwa i organizacji przestrzeni, a także zadań i misji bibliote-
ki w środowisku naukowym. Biblioteka kosztowała 30 milionów zł i została wybudowana ze środków Lubuskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2003-2013. Stworzyła wygodne i nowoczesne zaplecze edukacyjne dla uczelni oraz ośrodek do twórczej 
integracji regionu. Wspaniała jest nasza biblioteka, ale jeszcze wspanialsi ludzie, którzy ją tworzą. I tu moje wielkie podziękowania 
dla wszystkich pracowników naszej biblioteki na czele z jej dyrektor panią Ewą Adaszyńską. Rzadko zdarzają się ludzie, którzy tak jak 
Ona potrafią łączyć troskę o kierowaną instytucję z jeszcze większą troską o kierowanych przez siebie ludzi.

Najbardziej prestiżowym projektem była zakończona w roku 2015 budowa Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Ki-
sielinie - wartość projektu to 72 mln zł. Park dysponuje nowoczesną aparaturą z dziedziny zrównoważonego budownictwa, energii 
odnawialnej, technologii informatycznych, bioinżynierii i biotechnologii oraz nowoczesnych technologii obróbki metali. Posiada 
szereg laboratoriów, które są unikatowe w skali kraju.

W tym samym roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakończona została realizacja projektu Prze-
budowy Budynku Dydaktycznego Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Na ten cel pozyskaliśmy 30 milionów zł.

W latach 2018-2020 w strukturze Collegium Medicum Uniwersytetu, ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój wybudowaliśmy nowoczesne centra symulacji medycznej: monoprofilowe dla pielęgniarstwa i wieloprofilowe dla kierunku 
lekarskiego za około 12,5 miliona zł.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowano także projekt przygotowujący infrastrukturę UZ 
pod potrzeby nowych kierunków kształcenia. 

Łącznie w ramach projektów infrastrukturalnych Uniwersytet Zielonogórski zrealizował projekty na kwotę 161 mln zł, z czego 
142 mln stanowiło dofinansowanie ze środków UE.

Dodatkowo w latach 2017-2019 wykonaliśmy przebudowę budynku stołówki pod potrzeby Instytutu Automatyki, Elektroni-
ki i Elektrotechniki. Środki na tę inwestycję, około 7 mln zł uzyskaliśmy w całości z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poza wielkimi inwestycjami minione lata przyniosły niezwykle ożywioną współpracę naszej uczelni z partnerami otoczenia 
społeczno-gospodarczego. 

W latach 2012-2015 Uniwersytet Zielonogórski zrealizował 20 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej na łączną kwotę 13 mln zł. 

W partnerstwie z 10 Szpitalami z naszego województwa Uniwersytet Zielonogórski jako lider projektu przyczynił się do po-
wstania w 2015 r. Lubuskiej Sieci Teleradiologii. Kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła 16,5 mln zł. 

W okresie programowania 2014-2020 zrealizowaliśmy bądź realizujemy w chwili obecnej 31 projektów. Łączna wartość zawar-
tych umów o ich dofinansowanie opiewa na kwotę 52 mln zł.

Lata 2012–2020 to okres bezprecedensowego w historii naszego regionu rozwoju transferu wiedzy ze świata nauki do przemy-
słu. Jak wcześniej wspomniałem, w 2015 r. zakończyła się budowa Parku Naukowo–Technologicznego Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Od tego czasu spółka PNT UZ objęła swoją współpracą ponad 300 małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki tej współpracy 
udało się m.in. uzyskać zgłoszenia patentowe dla 47 firm i wdrożenie wyników badawczo rozwojowych przez 90 firm. Już w czwar-
tym roku działania Park zaczął się samofinansować, co jest ewenementem wśród tworzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat insty-
tucji tego typu w Polsce. Od samego początku spółką kieruje dr inż. Roman Kielec, który do tych sukcesów w największym stopniu 
się przyczynił. Za wszystkie te owocne lata współpracy Bardzo Panu Prezesowi dziękuję. 

W wyniku połączenia z PWSZ w Sulechowie doszły nam kolejne dwa ośrodki badawcze: Centrum Energetyki Odnawialnej 
oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. Aktualnie są spółkami celowymi Uniwersytetu Zielonogórskiego 
i dysponują najnowocześniejszą bazą badawczą w zakresie technologii żywności, badań produktów żywnościowych i DNA, dosko-
nałym zapleczem w zakresie rozwoju roślin oraz bardzo dobrze wyposażonym laboratorium energetyki odnawialnej i efektywności 
energetycznej.

Za zaangażowanie w kierowanie spółkami bardzo dziękuję prezesom obu spółek Panom Radosławowi Grechowi i Wojciecho-
wi Szefnerowi.

W marcu ubiegłego roku powołano pierwszą jednostkę PAN w naszym regionie, oddział Centrum Badań Kosmicznych, któ-
rego siedziba jest zlokalizowana na terenie naszego Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. Nowy oddział będzie 
siedzibą Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych, wyodrębnionego z warszawskiego Laboratorium Mechatroniki 
i Robotyki. Jego powołanie zawdzięczamy głównie staraniom Urzędu Marszałkowskiego na czele z Panią Marszałek Elżbietą Anną 
Polak, ale istotny udział w przygotowanie ostatecznego kształtu tego przedsięwzięcia, który w największym stopniu odpowiadałby 
interesom naszej uczelni wniósł ówczesny i aktualny prorektor ds. rozwoju profesor Andrzej Pieczyński

Wzrost jakości i prestiżu naszego Uniwersytetu związany jest również z powołaniem nowych kierunków, takich jak prawo, 
psychologia czy kierunek lekarski. 

W czerwcu ub. roku mury Uniwersytetu opuścili pierwsi absolwenci prawa, którzy już jesienią przystąpili do egzaminów 
wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Wyniki egzaminów na aplikacje uplasowały zielonogór-
ski Wydział Prawa i Administracji na 12. pozycji w rankingu wydziałów prawa. Na liście rankingowej WPA UZ wyprzedza m.in. 
Uniwersytet M. Kopernika, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Rzeszowski, KUL.

W grupie wydziałów prawa, z których w 2019 r. do egzaminów na aplikacje przystąpiło pomiędzy 20-90 absolwentów - Wy-
dział Prawa i Administracji UZ zajął I miejsce z wynikiem zdanych egzaminów na poziomie 58 proc. Również odsetek osób, które 
dostały się na aplikacje w grupie absolwentów studiów niestacjonarnych jest u nas najwyższy w kraju – na poziomie 63,6 proc, przy 
średniej krajowej 54,6 proc.

Powołanie Wydziału Prawa i Administracji w naszym Uniwersytecie zawdzięczamy trzem osobom, inicjatorom pomysłu Pre-
zydentowi Zielonej Góry Januszowi Kubickiemu i Przewodniczącemu Samorządowego Kolegium Odwoławczego  Robertowi Gwi-
donowi Makarowiczowi, ale przede wszystkim Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, który stworzył go od podstaw. Pan Profesor 
zmarł na początku 2018 r. i nie może razem z nami cieszyć się z dzisiejszego sukcesu. Dziękuję także następcom Pana Profesora, 
Dziekan Wydziału Pani Profesor Hannie Paluszkiewicz i dyrektorowi Instytutu Prawa i Administracji Panu Profesorowi Andrzejowi 
Bisztydze za godną kontynuację Jego dzieła.

Wieloletnie starania środowiska uniwersyteckiego, władz samorządowych i politycznych naszego regionu zaowocowały 
w maju 2015 r. utworzeniem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Rok temu nastąpiła reorganizacja Wydziału i zmiana nazwy 
na Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
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Od momentu utworzenia wydział rozwijał się bardzo dynamicznie. W pierwszym roku jego działalności zatrudnialiśmy zaled-
wie 30 nauczycieli akademickich, w tym 2 profesorów z tytułem, 7 doktorów habilitowanych i 18 doktorów. W chwili obecnej kadrę 
stanowi 149 pracowników, w tym 14 profesorów tytularnych i 21 profesorów uczelni. Wiele zajęć realizowanych jest przez kadrę 
innych wydziałów Uniwersytetu.

Kamieniem milowym w krótkiej historii Collegium Medicum, ale i niesłychanym wyzwaniem organizacyjnym, na które nie 
odważyły się władze innych uczelni otwierających w tym samym czasie kierunki lekarskie w Uniwersytecie Rzeszowskim, czy Kie-
leckim, było połączenie w czerwcu 2017 r. spółek - Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego Sp. z o.o. - w wyniku czego powołany został Szpital Uniwersytecki. Oprócz pełnienia funkcji dydaktycznej, Szpi-
tal Uniwersytecki jest miejscem rozwijającej się współpracy władz i pracowników Szpitala z kadrą uniwersytecką na rzecz rozwoju 
medycyny w Regionie Lubuskim. Stale zwiększa się ilość zatrudnionych w nim najwyższej klasy specjalistów, a w efekcie podnosi 
poziom opieki lekarskiej w jednym z dwóch najważniejszych szpitali w regionie. Nie byłoby to możliwe bez często niełatwej, ale 
zawsze konstruktywnej współpracy z prezesem szpitala Panem Markiem Działoszyńskim.

Jednak Collegium Medicum to przede wszystkim studenci. Liczba kandydatów na kierunek lekarski od samego początku prze-
kracza nasze wyobrażenie – każdego roku oscyluje w okolicy 2,5 tys. osób na 60 miejsc, co daje ponad 40 osób na jedno miejsce. 
Dziś w Collegium Medicum studiuje prawie 700 studentów. Już za rok do Lekarskiego Egzaminu Końcowego przystąpią pierwsi 
absolwenci kierunku lekarskiego, z których wielu zostanie w naszym województwie dzięki Stypendium zainicjowanym przez Panią 
marszałek Elżbietę Annę Polak. 

Życzę im jeszcze lepszych wyników niż osiągnęli prawnicy!
Stworzenie Collegium Medicum było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pań Bożenny Bukiewicz i Elżbiety Anny 

Polak oraz Profesora Waldemara Sługockiego. Oprócz nich chciałbym podziękować osobom, które w moim odczuciu najbardziej 
przyczyniły się do jego powstania. Są to: pierwszy dziekan Pan Profesor Marek Szpaczyński, kolejni dziekani - Panie Profesor 
Agnieszka Zembroń-Łacny i Agnieszka Ziółkowska, prorektor ds. Collegium Medicum Pan Profesor Maciej Zabel oraz Pan Profesor 
Zbigniew Izdebski. 

Ogromnym powodzeniem wśród studentów cieszy się utworzony w 2015 r, kierunek Psychologia, Co roku studia rozpoczyna 
na nim 150 nowych studentów z całej Polski. Sukces tego kierunku nie byłby możliwy, gdyby nie wielkie zaangażowanie Pani Profe-
sor Tatiany Rongińskiej, która Instytut Psychologii stworzyła, zadbała o kadrę dydaktyczną i o kontakty z ważniejszymi instytutami 
Psychologii w kraju. Bardzo Pani Profesor dziękuję.

Wszystkie wymienione przeze mnie dotychczas osiągnięcia nie byłyby możliwe bez niezwykłej wręcz współpracy z naszymi 
lokalnymi samorządami, której od kilkunastu lat zazdrości nam cała Polska. Bez wsparcia Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak i Pana 
Prezydenta Janusza Kubickiego nie byłoby Parku-Naukowo Technologicznego, kierunku lekarskiego, prawa, psychologii – teraz oby-
dwoje wspierają rozwój kierunku „inżynieria lotnicza”, fundują stypendia i nagrody dla naszych studentów i finansowo wspierają 
uniwersyteckie konferencje i uroczystości. Na zakończenie swojej kadencji chciałbym im za to bardzo serdecznie podziękować. Mam 
też nadzieję, że w dalszym ciągu będą wspierać nasz Uniwersytet. Dziękuję również Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz 
Rady Miasta Zielona Góra za poparcie, którego doświadczaliśmy przez ostatnie osiem lat. Dziękuję wszystkim innym osobom, które 
naszą uczelnię przez cały ten czas aktywnie i efektywnie wspierały, było ich naprawdę wiele. 

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Zielonogórski należy do grona najmłodszych uniwersytetów klasycznych w Polsce, ale jednocześnie jest jedną 

z najszybciej rozwijających się uczelni uniwersyteckich w kraju. Jest również silną jednostką naukową. Rozwój naszej Uczelni świet-
nie oddaje opublikowany po raz 21. Ranking Szkół Wyższych miesięcznika PERSPEKTYWY. Jeszcze w 2006 r. zajmowaliśmy w nim 
65. miejsce, 6 lat później w 2012 r. było to miejsce 58. W ciągu 8 ostatnich  lat poprawiliśmy się o 21 pozycji i dzisiaj zajmujemy 
miejsce 37. Wyprzedziliśmy, uczelnie Bydgoszczy, Białegostoku, Kielc, Opola, Koszalina, Radomia, Częstochowy, ale także tak reno-
mowane uczelnie jak m.in. Politechnikę Krakowską, warszawską WAT, Katolicki Uniwersytet Lubelski czy UKSW w Warszawie. 
W latach 2012–2020 awansowaliśmy z 20. na 12. pozycję wśród polskich uniwersytetów i z 18. na 9. wśród uczelni technicznych.

Naszą obecną pozycję w rankingu zawdzięczamy głównie badaniom naukowym, a ściślej kryteriom oceniającym efektywność 
naukową i jakość publikacji naukowych. Nasza efektywność została oceniona na 9. miejscu wśród polskich uniwersytetów i 5. miej-
scu wśród polskich uczelni technicznych. 

W ocenie publikacji naukowych zajęliśmy jeszcze wyższą – 4. pozycję wśród wszystkich polskich uczelni, 3. pozycję wśród 
polskich uniwersytetów i 1. pozycję wśród polskich uczelni technicznych. W kategorii „cytowania publikacji naukowych” zajęliśmy 
1. miejsce wśród wszystkich uczelni polskich. Bardzo cieszy nasza obecna pozycja naukowa, ale równie ważne pozostaje utrzymanie 
wysokiej pozycji w ramach kryterium „warunki kształcenia”. W ramach tego kryterium zajęliśmy 40. miejsce w Polsce wyprzedza-
jąc m.in. UMCS w Lublinie, przy czym w ramach bardzo ważnego podkryterium „ekonomiczne losy absolwentów” zajęliśmy 2. 
miejsce wśród uniwersytetów, ustępując jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu. Jak przed chwilą wspomniałem, wysoką pozycję 
w rankingu zawdzięczamy głównie kryteriom oceniającym jakość badań i publikacji naukowych. W latach 2017–2019 r. aż sze-
ściokrotnie uzyskaliśmy nominację do trójki najlepszych uczelni w Polsce w prestiżowym konkursie ELSEVIER Research Impact 
Leaders Awards, której celem jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na 

postrzegalność polskiej nauki na świecie, Aż dwukrotnie w tym konkursie zdobyliśmy pierwsze miejsce. W 2017 r. w obszarze nauk 
przyrodniczych i w 2018 r. w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych. We wszystkich czterech edycjach tego konkursu byliśmy 
najczęściej obok Uniwersytetu Jagiellońskiego nominowaną uczelnią w Polsce. 

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to efekt wie-
loletniej pracy prorektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników zakładów i wszystkich związanych z badaniami na-
ukowymi pracowników naszej uczelni. 

Wszystkim Państwu bardzo dziękuję.
Nasze sukcesy, które dzisiaj starałem się przedstawić osiągnęliśmy w wyjątkowo trudnych warunkach.
Uniwersytet od kilkunastu już lat boryka się z dużymi trudnościami finansowymi. Od roku 2009 nasze dotacje systematycznie 

się zmniejszały, w sumie aż o 14% do roku 2016. Wynikało to przede wszystkim ze zmniejszającej się z roku na rok liczby studentów. 
Zjawiska, które występowało głównie na uczelniach w mniejszych ośrodkach akademickich. Jednocześnie z roku na rok zwiększały 
się koszty kształcenia. Uniwersytet nie znajdował się w grupie uczelni, które zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
były zobligowane do wprowadzenia programów naprawczych. Mimo to, w obliczu przeżywanego co miesiąc realnego zagrożenia 
brakiem środków na wypłaty, wprowadziliśmy bardzo restrykcyjną politykę finansową. Były to kroki drastyczne, ale konieczne. 
M.in. zlikwidowaliśmy premię regulaminową dla pracowników administracji i obsługi, która wynosiła na UZ 20% zasadniczego 
wynagrodzenia i zawiesiliśmy nagrody dla wszystkich pracowników uczelni, które częściowo zostały przywrócone nauczycielom 
akademickim dopiero w 2020 r.

Tylko te działania przyniosły uczelni oszczędności w wysokości 6,5 mln zł rocznie. Przeprowadziliśmy redukcję zatrudnienia 
wśród wszystkich grup pracowników, ograniczyliśmy koszty obsługi uczelni. Szacujemy, że oszczędności uzyskane w wyniku wpro-
wadzenia planu oszczędnościowego w 2012 r. wyniosły do chwili obecnej ponad 120 milionów zł. Podjęte działania oszczędnościowe 
i racjonalna polityka finansowa spowodowały, że Uniwersytet Zielonogórski pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej regulował 
i reguluje na bieżąco wszelkie zobowiązania, uruchomił wiele nowych kierunków kształcenia i jest dzisiaj silnym ośrodkiem akade-
mickim. 

Podkreślić trzeba, że przez ostatnie 8 lat spłaciliśmy ponad 42 mln zł kredytów inwestycyjnych, ponad 2,8 mln zł zadłużenia 
wobec Funduszu Pomocy Materialnej – i prawie 6,5 miliona zadłużenia wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim Państwu, których dochody zmniejszyły się na skutek wprowadzonego 
w 2012 r. programu oszczędnościowego za bardzo odpowiedzialną postawę, która umożliwiła nam jego zrealizowanie. Trudno sobie 
wyobrazić, co stało by się z naszą uczelnią, gdyby okazało się to niemożliwe. 

Na początku 2017 r. z inicjatywy naszej uczelni powstało tzw. „Porozumienie Zielonogórskie”, nieformalne stowarzyszenie 23 
mniejszych uczelni akademickich, głównie uniwersytetów i politechnik, które wywarło duży wpływ na ostateczny kształt przyjętej 
w 2018 r. Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Już w 2017 r., głównie w wyniku naszego wspólnego działania zmieniony został 
algorytm podziału dotacji na uczelnie, znacznie zwiększając wagę poziomu badań naukowych w stosunku do ilości studentów i był 
to pierwszy rok gdy osiągnęliśmy wzrost, i to aż o 3 %. 

1 września 2017 r., wpisując się w proponowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego koncepcję zmian systemu 
szkolnictwa wyższego w Polsce – Ustawa 2.0, dokonaliśmy konsolidacji i włączyliśmy w struktury Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie. W nagrodę zamrożone zostały nasze dotacje na 5 lat do 2022 roku, przy ich 
3-procentowym wzroście. Połączenie z PWSZ to wynik półtorarocznych bardzo trudnych negocjacji. Konsolidacja udała się w Polsce 
tylko jednej oprócz nas uczelni - Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach, lecz w ich przypadku było to znacznie prostsze, 
gdyż PWSZ w Sandomierzu groziła likwidacja. Doprowadzenie negocjacji do pomyślnego końca było możliwe dzięki wielkiemu, 
osobistemu zaangażowaniu wieloletniego rektora tej uczelni - prof. Mariana Miłka oraz prorektora dr. Stanisława Pryputniewicza, 
którym chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować. 

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Zielonogórski, to dzisiaj 12 wydziałów i Filia w Sulechowie. To prawie 1800 pracowników - 1018 pracowników 

naukowych i dydaktycznych oraz 743 pracowników nie będących nauczycielami dydaktycznymi. To blisko 10 500 studentów. To 
ogromny organizm, który w krótkim czasie musieliśmy przygotować i w ubiegłym roku ostatecznie już wprowadzić w nową rzeczy-
wistość, jaką przyniosła nam nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Reforma szkolnictwa wyższego w organizacji uczelni zmieniła właściwie wszystko. Wszyscy musieliśmy się zaangażować 
w przygotowanie dokumentów i aktów prawnych, które pozwoliły Uniwersytetowi funkcjonować w nowych realiach. Trzeba było 
przygotować regulaminy rad dyscyplin naukowych i szkół doktorskich, opracować zasady okresowej oceny nauczycieli akademic-
kich, tworzenia instytutów dyscyplinowych, zasady wykorzystywania subwencji. Wypracować nowe regulaminy stypendialne dla 
studentów i doktorantów oraz nowy regulamin studiów. Musieliśmy przyporządkować kierunki do nowych dyscyplin naukowych 
lub artystycznych, zmienić kierunkowe efekty kształcenia i dostosować programy studiów i określić profile kształcenia dla poszcze-
gólnych kierunków. Przygotować regulaminy: organizacyjny, pracy i wynagradzania. Wreszcie opracować nowy Statut. Przez wiele 
miesięcy pracowały nad tym całe zespoły prawników i pracowników ze wszystkich pionów i wydziałów – wszystkim Państwu bardzo 
za tę pracę dziękuję. 
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Szczególnie dziękuję moim prorektorom, za ich wielkie i nieustające zaangażowanie w ciągu ostatnich 2 lat, bez którego przej-
ście wszystkich tych procedur byłoby niemożliwe. 

Prorektorom chciałbym zresztą podziękować za całe 8 lat naszej świetnej, jak ją oceniam współpracy i za wsparcie w trudnych 
chwilach – a uwierzcie mi Państwo, że ich nie brakowało. Pozwólcie więc, że podziękuję: 

—  Pani Profesor Magdalenie Graczyk – prorektor ds. jakości kształcenia; 
—  Panu Profesorowi Wojciechowi Strzyżewskiemu, prorektorowi ds. studenckich – a dziś mojemu następcy, Panu Profesoro-

wi dziękuję dodatkowo, za to że w obliczu mojej częstej w ostatnim roku nieobecności potrafił mnie znakomicie zastępo-
wać; 

—  Dziękuję Panu Profesorowi Andrzejowi Pieczyńskiemu – prorektorowi ds. rozwoju i współpracy z gospodarką; 
—  Panu Profesorowi Giorgi Melikidze - prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą; 
—  Panu Profesorowi Maciejowi Zablowi – prorektorowi ds. Collegium Medicum; 
—  Panu Profesorowi Zdzisławowi Wołkowi, prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą w latach 2014-2016. 
Ze szczególną estymą będę zawsze wspominać Pana Profesora Janusza Gila prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą w la-

tach 2012-2014, którego działania w ogromnej mierze przyczyniły się do tak wysokiej obecnie pozycji naukowej Uniwersytetu.

Jak już wspomniałem, pierwszy raz w historii swojego istnienia Uniwersytet Zielonogórski dysponuje środkami finansowymi, 
które stanowią zabezpieczenie na wypłatę kosztów godzin ponadwymiarowych za studia niestacjonarne, wypłatę trzynastej pensji 
oraz ewentualne skutki zwiększenia minimalnej płacy krajowej. I tutaj ogromne podziękowania z mojej strony należą się Pani Kanc-
lerz – Katarzynie Łasińskiej, bo to przede wszystkim dzięki Jej staraniom, rozmowom na wszystkich szczeblach, osobistym kontak-
tom z władzami innych uczelni, a także odpowiedzialnych ministerstw, finanse Uniwersytetu są teraz na ustabilizowanym poziomie. 
I jeszcze jedno słowo o Pani Kanclerz. W dzisiejszym wystąpieniu dziękowałem wielu osobom, za działania które w największym 
stopniu przyczyniły się do rozwoju naszej uczelni. Trudno mi znaleźć takie, w których by Ona nie uczestniczyła. 

Kasiu, za wszystkie te lata bardzo Ci dziękuję!

Szanowni Państwo,
naszymi najlepszymi ambasadorami są studenci – bez nich Uniwersytet nie mógłby istnieć. Życzę Wam wszystkim sukcesów 

jeszcze większych niż osiągali wasi poprzednicy – a było ich wiele – w sporcie nasi studenci zdobywali tytuły mistrzów świata, Europy, 
zostawali mistrzami Polski w wielu dyscyplinach. Zdobywali medale na uniwersjadach. Studenci niepełnosprawni mają na swoim 
koncie rekord Guinessa. Gratuluję władzom Klubu Uczelnianego AZS i dziękuję za niezwykle  efektywną pracę przez wszystkie te 
lata.

Nie gorzej radzą sobie nasi studenci w nauce zdobywając stypendia ministra czy nagrody za prace licencjackie, inżynierskie 
i magisterskie.

Dziękuję bardzo Samorządom - studenckiemu i doktorantów- bardzo ceniłem sobie możliwość wspólnych działań. 

Na zakończenie swoje podziękowania za 8 lat wspólnej pracy kieruję do dziekanów, dyrektorów instytutów i wszystkich pra-
cowników naukowych i dydaktycznych. Dziękuję też wszystkim pracownikom uczelni nie będącymi nauczycielami dydaktycznymi, 
bo nauczyłem się w pełni doceniać jak wielkie jest ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania uczelni. Dziękuję członkom 
utworzonej przed rokiem pierwszej Rady Uczelni, na czele z jej przewodniczącym Panem Jerzym Ostrouchem, która znakomicie 
wpisała się w proces zachodzących w Uniwersytecie zmian.

Swojemu następcy - Panu Profesorowi Wojciechowi Strzyżewskiemu - życzę jeszcze więcej sukcesów w pełnieniu zaszczytnej 
funkcji Rektora, a także wielu chwil satysfakcji, radości i zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

WYSTĄPIENIE ZOSTAŁO WYGŁOSZONE W DNIU INAUGURACJI 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
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