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Z  O B R A D  S E N A T U
........ Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu  

w dniu 10 listopada 2004 r. podjął następujące uchwały: 

n Nr 250 w sprawie upoważnienia Rektora UZ do wysta-
wienia weksla in blanco. 
Senat upoważnił Rektora UZ do wystawienia weksla in blan-
co na kwotę 38.549.486,80 złotych w celu zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu bu-
dowy Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych i Wy-
działu Prawa w ramach Priorytetu 1–Rozbudowa i moderni-
zacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów. 

n Nr 251 w sprawie upoważnienia Rektora UZ do wysta-
wienia weksla in blanco. 
Senat upoważnił Rektora UZ do wystawienia weksla in blan-
co na kwotę 11.161.828,80 złotych w celu zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu bu-
dowy budynku dydaktycznego Instytutu Biotechnologii  
 Ochrony Środowiska w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konku-
rencyjności regionów. 

n Nr 252 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 
realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. 
Senat wyraził zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Zie-
lonogórski na rzecz Instytucji Pośredniczącej prawnego za-
bezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 
projektu budowy Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych 
i Wydziału Prawa w ramach Priorytetu 1-Rozbudowa i moderni-
zacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności re-
gionów. Formą zabezpieczenia realizacji umowy będzie hipote-
ka do wysokości 38.549.486,80 złotych ustanowiona na nieru-
chomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze, której wie-
czystym użytkownikiem gruntów i właścicielem budynków jest 
Uniwersytet Zielonogórski. 

n Nr 253 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 
realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. 
Senat wyraził zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Zie-
lonogórski na rzecz Instytucji Pośredniczącej prawnego za-
bezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowa-
nie projektu budowy budynku dydaktycznego Instytutu Bio-
technologii i Ochrony Środowiska  w ramach Priorytetu  
1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmac-
nianiu konkurencyjności regionów. Formą zabezpieczenia 
realizacji umowy będzie hipoteka do wysokości 
11.161.828,80 złotych ustanowiona na nieruchomości zabu-
dowanej położonej w Zielonej Górze, której wieczystym 
użytkownikiem gruntów i właścicielem budynków jest Uni-
wersytet Zielonogórski. 

n Nr 254 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji 
praw z polisy ubezpieczeniowej. 
Senat wyraził zgodę na dokonanie cesji praw z polisy ubez-
pieczeniowej na kwotę 38.549.486,80 złotych celem zabez-
pieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 
projektu budowy Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecz-
nych i Wydziału Prawa w ramach Priorytetu 1-Rozbudowa  
 modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konku-
rencyjności regionów. 

n Nr 255 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji 
praw z polisy ubezpieczeniowej. 
Senat wyraził zgodę na dokonanie cesji praw z polisy ubez-
pieczeniowej na kwotę 11.161.828,80 złotych celem zabez-
pieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 
projektu budowy budynku dydaktycznego Instytutu Biotech-
nologii i Ochrony Środowiska w ramach Priorytetu  
1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmac-
nianiu konkurencyjności regionów. 

..... Senat na zwyczajnym posiedzeniu  
w dniu 1 grudnia 2004 r. podjął następujące uchwały: 

n Nr 256 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 
realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. 
Senat wyraził zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Zie-
lonogórski na rzecz Instytucji Pośredniczącej prawnego za-
bezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowa-
nie projektu budowy Wydziału Nauk Pedagogicznych i Spo-
łecznych i Wydziału Prawa w ramach Priorytetu  
1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmac-
nianiu konkurencyjności regionów. Formą zabezpieczenia 
realizacji umowy będzie notarialne oświadczenie o dobro-
wolnym poddaniu się egzekucji do wysokości 38.549.486,80 
złotych. 

n Nr 257 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
prawnego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 
realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. 
Senat wyraził zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Zie-
lonogórski na rzecz Instytucji Pośredniczącej prawnego za-
bezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowa-
nie projektu budowy budynku dydaktycznego Instytutu Bio-
technologii i Ochrony Środowiska w ramach Priorytetu  
1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmac-
nianiu konkurencyjności regionów. Formą zabezpieczenia 
realizacji umowy będzie notarialne oświadczenie o dobro-
wolnym poddaniu się egzekucji do wysokości 11.161.828,80 
złotych. 

n Nr 258 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego 
na rok 2004. 
Senat przyjął korektę planu rzeczowo-finansowego Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego na rok 2004, stanowiącą załącznik 
do niniejszej uchwały. 

n Nr 259 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres 1.01.2004-
31.12.2004 r. 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zatwierdził wybór Biu-
ra Rachunkowego „ERGO” z siedzibą w Zielonej Górze przy 
ul. Olchowej 5 do badania sprawozdania finansowego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego za okres 1.01.2004 – 
31.12.2004 r. 

n Nr 260 w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego 
na rok 2005. 
Senat uchwalił prowizorium budżetowe Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego na rok 2005, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.  

n Nr 261 w sprawie opinii dotyczącej podwyższenia opłat za 
zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych i wieczorowych 
w semestrze letnim roku akademickiego 2004/2005. 
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie podwyższenia opłat 
za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych i wieczorowych 
w semestrze letnim roku akademickiego 2004/2005. 

n Nr 262 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
Senat powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą w następują-
cym składzie: 
1) dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ  przewodniczący 
2) dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ  z-ca  przewodniczącego 
3) mgr Krystyna Teluk sekretarz 
4) dr hab. Jerzy Markiewicz członek 
5) dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ członek 
6) dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ członek 
7) dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, prof. UZ członek 
8) dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ członek 
9) mgr Grzegorz Zborowski członek 

10) dr hab. inż. Jacek Przybylski, prof. UZ członek 
11) Sylwia Machel członek. 
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n Nr 263 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie 
tytułu doktora honoris causa. 
Senat wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o nadanie 
prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

n Nr 264 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
inż. Eugeniusza Kuriaty na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nie określony. 

n Nr 265 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Volodymyra Kapustynuk na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 

n Nr 266 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Krystyny Janickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 

n Nr 267 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Lidii Latanowicz, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 

n Nr 268 w sprawie struktury organizacyjnej i zadań Wy-
działu Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. 
W ramach struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki, In-
formatyki i Ekonometrii funkcjonują następujące Zakłady: 
1. Zakład Algebry Liniowej i Statystyki Matematycznej, 
2. Zakład Analizy Matematycznej,  
3. Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb, 
4. Zakład Geometrii, 
5. Zakład Matematyki Dyskretnej, Algebry i Informatyki, 
6. Zakład Matematyki Przemysłowej, 

7. Zakład Równań Funkcyjnych, 
8. Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii, 
9. Zakład Teorii i Metod Optymalizacji, 

10. Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych, 
11. Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Procesów Stocha-

stycznych. 
Do zadań Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii należy: 
1. prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk matema-

tycznych, ekonomicznych i informatycznych oraz ich za-
stosowań, 

2. kształcenie studentów Wydziału Matematyki, Informatyki  
i Ekonometrii na kierunkach informatyka i ekonometria 
oraz matematyka z przedmiotów objętych ich planami 
studiów z wyłączeniem: 
1) języków obcych, 
2) wychowania fizycznego, 
3) przedmiotów z zakresu fizyki, chemii, astronomii, 

astrofizyki, 
4) przedmiotów z zakresu nauk społecznych i humani-

stycznych (filozofia, socjologia, pedagogika, psycho-
logia itp.), 

3.  kształcenie studentów innych kierunków z przedmiotów 
matematycznych. 

n Nr 269 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecz-
nych. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk 
Pedagogicznych i Społecznych dotyczący zniesienia  
w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki i Psycholo-
gii Zakładu Pedagogiki Pracy. 

n Nr 270 w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska 
KRASP dotyczącego Ukrainy. 
Senat wyraził poparcie dla stanowiska zawartego w Liście 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, skiero-
wanym do Rektorów, Profesorów i Studentów Ukrainy, sta-
nowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

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

n Nr 53 z dnia 27 października 2004 r. zmieniające zarządze-
nie nr 26 Rektora UZ z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie za-
sad przyjmowania aparatury specjalnej zakupionej w trakcie 
realizacji zleconych prac badawczych. 
W Zarządzeniu nr 26 Rektora UZ z dnia 11 marca 2002 r.  
w sprawie zasad przyjmowania aparatury specjalnej zaku-
pionej w trakcie realizacji zleconych prac badawczych § 1 
ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: 
„Aparatura zakupiona z badań własnych i z działalności sta-
tutowej przyjmowana jest na stan środków trwałych na ko-
niec roku, na podstawie pisemnej informacji kierownika pro-
wadzącego dany temat”. 

n Nr 54 z dnia 27 października 2004 r. zmieniające zarządze-
nie nr 44 Rektora UZ z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek stosowanych przy obliczaniu wy-
nagrodzeń za prace związane z praktykami studentów. 
W zarządzeniu nr 44 Rektora UZ z dnia 15 lipca 2004 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek stosowanych przy 
obliczaniu wynagrodzeń za pracę związane z praktykami 
studentów zmieniony został § 1 ust. 5, który otrzymał nastę-
pujące brzmienie: 
„Ustala się wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego 
pełniącego funkcję organizatora praktyk na studiach zaocz-
nych na kierunkach: elektrotechnika, elektronika i telekomu-
nikacja, filologia polska – komunikacja medialna, informaty-
ka, politologia w wysokości 15 zł za każdego studenta”.  

n Nr 55 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie cennika usług 
dotyczącego jazdy konnej. 
Wprowadzony został cennik usług dotyczący jazdy konnej, 
świadczonych przez Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego w Raculce oraz zasady rozliczeń tych usług, 
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.  

n Nr 56 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Sekcji 
Informacji i Promocji oraz Sekcji ds. Środków Przekazu. 
W Pionie Rektora w Centrum Informacji i Promocji utworzo-
ne zostały następujące jednostki: 
1) Sekcja Informacji i Promocji.  
2) Sekcja ds. Środków Przekazu. 

n Nr 57 z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 
47 Rektora UZ z dnia 20 września 2004 r. w sprawie wyso-
kości opłat za miejsce w domach studenckich w roku aka-
demickim 2004/2005. 
Wprowadzone zostały następujące zmiany w Zarządzeniu 
Rektora nr 47 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie wysoko-
ści opłat za miejsce w domach studenckich w roku akade-
mickim 2004/2005: 
1. § 1 ust. 2 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie: 

„W przypadku zajmowania miejsca w DS w okresie nie-
pełnego miesiąca studentowi nalicza się opłatę za DS 
według stawki dziennej: 
- w DS Vicewersal, DS.Piast: 7,00 zł; 
- w DS Wcześniak, DS. Rzepicha, DS. Raculka, DS. 

Ziemowit, DS. U Lecha: 7,67 zł; 
- w SBM: 8,83 zł. 
Zasada ta nie dotyczy studenta wydalonego karnie z DS. 

2. W § 1 dodano ust. 8 o następującym brzmieniu: 
„Stawka dzienna opłaty za miejsce we wszystkich DS-ach dla 
studentów studiów wieczorowych i zaocznych wynosi 15 zł”. 

n Nr 58 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych. 
W strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki i Psycho-
logii Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych zniesio-
ny został Zakład Pedagogiki Pracy. 

Agnieszka Gąsiorowska 
Dział Organizacyjno-Prawny 

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




