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- - Wycląg z uchwał Senatu Po|itechniki opolskiej
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e.mai l:  rektor@po.opole.p| Uchwała nr 1

;sprawiezatw*rdzenj:1,"{irTi!i}iHi.3i,ti:atuz'.czerwcaz2olzr.
$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej zatwierdza protokÓł z posiedzenia Senatu z dnia 20 czerwca 2012 r.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 września 2012 r,
w sprawie przyznania Meda|u Po|itechniki Opo|skiej panu Józefowi Sebeście

Na podstawie $ 10 ust.3 statutu Politechniki Opolskiej oraz $ 4 Regulaminu pzyznawania'Medalu Politechniki
0polskiej":

$ 1. Senat Po|itechniki Opo|skiej pzyznĄe Medal Po|itechniki opolskiej panu MarszałkowiWojewództwa opo|skiego
Józefowi Sebeście.

$ 2' Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wzeŚnia 2012r'
w sprawie przyznania Medalu Polltechniki opolskiej panu Ryszardowi Zembacryńskiemu

Na podstawie $ 10 ust.3 statutu Politechniki Opolskiej oraz $ 4 Regulaminu pzyznawania,,Medalu Politechniki
Opolskiej":

$ 1. Senat Po|itechniki opolskiej przyznĄe Medal Po|itechniki Opolskiej panu Prezydentowi Miasta Opo|a Ryszardowi
Zembacryńskiemu.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wzeŚnia 2012r,
w sprawie prryznania Medalu Politechniki Opolskiej panu Guo Guangshengowi

Na podstawie $ 10 ust.3 statutu Politechniki Opolskiej oraz $ 4 Regulaminu pzyznawania,,Medalu Politechniki
Opolskiej":

$ 1. Senat Po|itechniki opolskiej pnyznĄe Meda| Politechniki Opo|skiej panu rektorowi Po|itechniki Pekińskiej Guo
Guangshengowi

$ 2' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Senatu Politechnikl Opolskiej

z dnia 19 wześnia 2012r,
w sprawie przyznania Medalu Politechniki Opolskiej panu Wang Shoufie

Na podstawie $ 10 ust. 3 statutu Politechniki Opolskiej oraz $ 4 Regulaminu pzyznawania ,,Medalu Politechniki
Opolskiej":

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej przyznĄe Meda| Po|itechniki opo|skiej panu przewodniczącemu Rady Ucze|nianej
Po|itechniki Pekińskiej Wang Shoufie

$ 2' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



- Uchwała nr 6
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wześnia 2012r.
w sprawie przyznania Medalu Politechniki Opolskiej panu Liu Wansheng

Na podstawie! 10 ust.3 statutu Politechniki Opolskiej oraz $ 4 Regulaminu pzyznawania,,Medalu Politechniki
Opolskiej":

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej przyznĄe Meda| Politechniki opo|skiej panu sekretazowids. ku|tury iedukacji Liu
Wansheng

$ 2. Uchwała wchodzi W życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wześnia 2012r.
w sprawie powołania komisji senackich

Na podstawie $ 17 ust.2 statutu PolitechnikiOpolskiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej, na wniosek Rektora, powołuje na kadencję 2012-2016 następujące stałe komisje
senackie:

1) Komisja statutowa;
2) Komisja ds. budżetu ifinansów;
3) Komisja ds. dydaĘcznych i studencklch;
4) Komisja ds. nauki, kadry naukowej, godności akademickich i etyki.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Uchwała nr 8
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wzeŚnia 2012r'
w sprawie powołania pzewodniczącego Komisji statutowej

Na podstawie $ 17 ust. 2 statutu PolitechnikiOpolskiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej, na wniosek Rektora, powołuje na kadencję 2012-2016 dra hab' Zbigniewa
Borysiuka, prof' P0 na pzewodniczącego Komisji statutowej.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wzeŚnia 2012r'
w sprawie powołania pzewodniczącego Komisji ds. budżetu i finansów

Na podstawie $ 17 ust.2 statutu PolitechnikiOpolskiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej, na wniosek Rektora, powołuje na kadencję 2012-2016 dra hab. inz. Joachima
Fo|tysa, prof. Po na pzewodniczącego Komisji ds. budżetu iflnansów

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 10
- Senatu PolitechnikiOpolskiej

z dnia 19 wześnia 2012r,
wsprawie powołania pzewodniczącego Komisji ds. dydaktycznych i studenckich

) '
Na podstaryie $ 17 ust.2 statutu PolitechnikiOpolskiej:

$ 1. Senat Poiitechniki opo|skiej, na wniosek Rektora, powołuje na kadencję 2012.2016 dra hab. inż. Andzeja
Cichonia, prof. Po na pzewodniczącego Komisji ds. dydaĘcznych lstudenckich.

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wześnia 2012r,
w sprawie powołania pzewodniczącego Komisji ds. nauki, kadry haukowej, godności

akademickich ietyki

Na podstawie $ 17 ust.2 statutu PolitechnikiOpolskiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej, na wniosek Rektora, powołuje na kadencję 2012-2016 prof. dra hab. inż. Tadeusza
Łagodę na pzewodniczącego Komisji ds. nauki, kadry naukowej, godności akademickich i etyki.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wzeŚnia 2012r,
w sprawie powołania członków Komisji statutowej

Na podstawie $ 17 ust, 3 statutu PolitechnikiOpolskiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opolskiej' na wniosek pzewodniczącego Komisji statutowej, powołuje na kadencję 2012-2016
człon ków Komisj i statutowej :

prof. dr hab. inż. Jezy Wyrwał (WB)
dr hab. inż. Stefan Wo|ny, prof. P0 (WE)
dr A|eksandra Żurawska (W|)

' 
mgr Katarzyna Pazdan (WM)
dr Filip Tereszkiewicz (WZ)
mgr inz. Mateusz Kowalski (doK.)
pzedstawicie| Samorządu Studenckiego

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wzeŚnia 2012r,
w sprawie powołania członków Komisji ds. budżetu i finansów

Na podstawie $ 17 ust. 3 statutu Politechniki Opolskiej:

$ 1. Senat Po|itechnikiopo|skiej, na wniosek pzewodniczącego Komisjids. budzetu ifinansÓw, powołuje na kadencję
2012-2016 członków Komisji ds. budżetu ifinansów:

dr inz. Wiesław Baran (WB)
prof. dr hab' inż' Marian Łukaniszyn (WE)
dr hab. inż. Wa|demar Skomudek, prof. Po (W|)
dr inz. Anna KrÓ| (WM)
dr Dariusz Nawarecki (WW)

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 14
Senatu Politechniki Opolskiej
z dnia 19 września 2012r'

w sprawie powołania członków Komisji ds. dydaKycznych i studenckich

Na podstaw(e S f Z ust. 3 statutu Politechniki Opolskiej:

$ 1' Senat Po|itechniki opo|skiej, na wniosek przewodniczącego Komisji ds. dydaktycznych i studenckich, powołuje na
kadencję 201?-2016 członków Komisji ds. dydaĘcznych i studenckich:

dr hab. inż. Gabrie| Fi|ipczak, prof. Po (WM)
dr inż. Jozef Gigie| (WB)
dr inz. Barbara Grochowicz (WE)
dr Anida Stanik-Besler (Wl)
dr inż. Krystian Czernek (WM)
dr inż. Małgorzata Adamska (WZ)
dr Bogusława Graczykowska (WW)
inz. Agnieszka Moczko (stud.)
pzedstawicieI doktorantÓw
pzedstawicie| Studium JęzykÓw obcych

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Senatu Politechniki Opolskiej
z dnia 19 wrzeŚnia 2012r.

w sprawie powołania członków Komisji ds. nauki, kadry naukowej, godności akademickich i etyki

Na podstawie $ 17 ust.3 statutu PolitechnikiOpolskiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej, na wniosek przewodniczącego Komisji ds. nauki, kadry naukowej, godności
akademickich i etyki, powołuje na kadenĄę 2012-2016 członków Komisji ds. nauki, kadry naukowej, godności
akademickich ietyki:

prof. dr hab. inz. Zbigniew Zembaty (WB)
dr hab. inz. Jan Sadecki, prof, PO (WE)

' dr hab. inz. Sławomir Zator, prof. Po (Wl)
dr hab' inz' Adam Niesłony, prof. P0 (WM)
dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO (WZ)
dr hab. inż. Michał Kuczyński, prof' Po (WW)

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 września 2012 r,
w sprawie |ikwidacji Katedry Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

Na podstawie $ 56 ust. 3 statutu Politechniki Opolskiej:

$ 1. Senat Politechniki opo|skiej wyraza zgodę na |ikwidację z dniem 1 pażdziernika2012r' Katedry Rynku Pracy i
Kapitału Ludzkiego (WZ)

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 17
enatu Politechnikl OPolskiej
z dnia,|9 wześnia 2012r'

wsprawie utworzenia '. *'li1*.,l?lil:il'ńi:fr111lJl"[i,Tiry Badań nad Komunikacją

Na podstawie $ 56 ust. 3 statutu Politechniki Opolskiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opolskiej wyraŻa zgodę utwozenie z dniem 1 paŹdziernika2012r' na Wydzia|e Ekonomii
iZanądzania Katedry Badań nad KomunikacjąiSpołeczeństwem Wie|oku|turowym.

$ 2' Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wześnia 2012r.
w sprawie zmiany Regu|aminu pzyznawania nauczycielom akademickim nagród

Rektora Politechniki Opolskiej

Na podstawie ań. 155 ust.6 ustawy zdnia2l |ipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz' U' z2012r',
poz,572 j' t, zpóin. zm.) oraz $ 84 statutu Po|itechniki Opo|skiej:

$ 1. Senat Po|itechniki Opo|skiej uchwa|a, że w Regu|aminie pzyznawania nauczycie|om akademickim nagrÓd
Rektora Po|itechniki Opo|skiej, wprowadzonym uchwałą nr 716 Senatu Po|itechniki Opo|skiej
zdnia2S kwietnia 2012r,, w $ 1 ust, 11 otzymuje bzmienie:

,,Wnioski nie są rozpatryWane W odniesieniu do nauczycie|i akademickich, których praca została oceniona negatywnie
|ub były inne udokumentowane zastrzeżenia do tej pracy, a w szczego|ności za pzewinienia wskazane w Regulaminie
pracy W Po|itechnice opo|skiej, rozdział V, Nagrody, wyrÓżnienia i kary, $30 oraz $31, potwierdzone upomnieniem |ub
naganą podpisaną przez kierownika jednostki.''

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Senatu Politechnlkl OPolskiej

z dnia 19 wześnia 2012r'
. w sprawie otwarcia zadania inwestycyjnego po|egającego na wykonaniu instalacji wenty|acyjno.

klimatyzacyjnejww pomieszczeniach centrum obsługi Studenta mieszczących się w budynku Zespołu Sal
Wykładowych ,,Łącznik'' w opo|u, przy ul' Mikołajcryka 16.

$,t. Senat Po|itechniki Opolskiej wyraia zgodę na otwarcie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu
insta|acji wentylacyjno.k|imatyzacyjnej w pomieszczeniach Centrum obsługi Studenta mieszczących się w budynku
Zespotu SalWykładowych,|ącznik'' w opolu przy u|' Mikołajczyka 16.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Uchwała nr 20
Senatu Politechnlkl OPolskiej

z dnia 19 wześnia 2012r'
w sprawie otwarcia zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie dźwigówtowarowych w budynku

Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5 w opolu na dźwigi towarowo.osobowe prrystosowane dla
potzeb osób niepełnosprawnych

$ 1. Senat Politechniki Opo|skiej wyraŻa zgodę na otwarcie zadania inwestycyjnego po|egającego na wymianie
dŹwigów towarowych w budynku Wydziatu Mechanicznego pzy u|. Mikołajczyka 5 w Opo|u na dŹwigi towarowo.
osobowe pzystosowane d|a potzeb osób niepełnosprawnych

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,



Uchwała nr 21
enatu Politechniki Opolskiej
z dnia 19 września 2012r.

w sprawie zabezpieczenia środków koniecznych do zrea|izowania projektu pt. ,,opo|-ska Platformg lnnowacji''

$ 1. Senat Po|itechńiki opo|skiej wyraŻazgodę nazapewnienie pzez Politechnikę opolskąśrodkówfinansowych do
kwoty 78 000,00 zł koniecznych do zrea|izowania projektu pt.: ,,opo|ska P|atforma Innowacji''.

Liderem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki natomiast Politechnika Opolska jest partnerem
w pĄekcie.

Wniosek o dofinansowanie w/w projektu złoŻony został w Urzędzie Marszałkowskim WojewÓdztwa opo|skiego
w odpowiedzi na |V nabor wnioskow w ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz
pzedsiębiorstw Regiona|nego Programu operacyjnego Województwa opo|skiego 2007-2013, Prqekt
wspÓłfinansowany będzie ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 1 9 września 2012 r.
w sprawie ReguIaminu Akademickiego Inkubatora Pnedsiębiorczości Politechniki opolskiej

Na podstawie ań. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 |ipca 2005 r' Prawo o szko|nictwie Wyzszym (Dz. U. z 2012 r ', poz' 572 j,
t' zpóin' zm.) $ 51 ust. 3 statutu Politechniki opo|skiej:

$ 1. Senat Politechniki opo|skiej zatwierdza Regu|amin Akademickiego Inkubatora Pzedsiębiorczości Po|itechniki
opolskiej, stanowiący załącznik d o n i n iejszej uchwały.

$ 2. Traci moc uchwała nr 142 Senatu Po|itechniki opo|skiej zdnia20 grudnia 2006 r.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 paŹdziernika 2012 r'

Uchwała nr 23
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wześnia 2012r'
' w sprawie wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku wychowanie firyczne

Na podstawie art. 11 ust, 2 ustawy zdnia2T lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 22012r., poz.572
j, t' zpÓŻn' zm,):

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej uchwala efekty kształcenia d|a studiÓw pienłszego i drugiego stopnia kierunku
wychowanie fizyczne, prowadzonych na Wydzia|e Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. opis efektÓw kształcenia
stanowi załącznik do n i n iejszej uchwały.

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wrzeŚnia 2012r'
w sprawie |ogo Samoządu Studenckiego i zasad jego używania

Na podstawie an''202 ust.3 ustawy zdnia27 |ipca 2005 r. Prawo o szko|nictwie wyższym (Dz. U. z2012r', poz,572
j. t. z pÓŹn. zm.):

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej, na wniosek przewodniczącej Samoządu Studenckiego, uchwala logo Samoządu
Studenckiego orazzasady jego uzywania. WzÓr |ogo i zasady jego uzywania stanowiązałącznik do niniejszej uchwały.

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 25
" _ Senatu PolitechnikiOpolskiej

z dnia 19 wześnia 2012r'
w sprawie koreĘ uchwały nr 727 dolyczącej przeznaczenia wypracowanego w 2011 roku zysku na zasilenie

funduszu zasadniczego Uczelni

$ 1. W uchwale" nr727 Senatu Politechniki Opolskiej zdnia20 czeruca 2012r. $ 1 otzymuje bzmienie:

,,$ 1. Senat Po|itechniki Opo|skiej pfeznacza Wypracowany w 2011 roku zysk netto w wysokości 18 316,,t8 zł, na
zasi|enie funduszu zasadniczego Ucze|ni. Powyzsza kwota wynika z pomniejszenia zysku brutto w wysokoŚci
50 293'18 zł. o podatek dochodowy od osob prawnych.''

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Uchwała nr 26
Senatu Politechniki Opolskiej

z dnia 19 wześnia 2012 r'
w sprawie zgody na dodatkowe zatrudnienie rektora

Na podstawie arl.129 ust. 5 ustawy zdnia2T lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 22012r,, poz.572
j' t, z póin, zm') oraz $ 15 ust. 1 pkt 19 statutu Po|itechniki opo|skiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej wyraŻa zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku p|acy przez
rektora Politechniki Opolskiej.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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