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Sebastian Sahajdak
sahajdak@gmail.com 
 
Szczecin, 15.01.2019 r. 
 
Do: 
Uniwersytet Zielonogórski 
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
mail: Rektor@uz.zgora.pl
 
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2.01.2019 r.  
 
Wniosek z dnia 02.01.2019 r. o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii protokołów z posiedzeń Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. roku nie dotyczy udostępnienia
informacji przetworzonej. Proszę zweryfikować swoje postępowanie w sprawie. Proszę zapoznać się z protokołami z
posiedzeń senatów zamieszczanych na stronie http://www.warsztatakademicki.pl/ . 59 publicznych uczelni
akademickich podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego otrzymało, w dniu
2.01.2019 r., wnioski o identycznej treści. Do dnia 15.01.2019 r. ponad 30 uczelni udostępniło protokoły.  
 
W mailu z dnia 8.01.2019 r. Uniwersytet Zielonogórski wskazuje, iż "na posiedzeniach Senatu omawiane i głosowane
były wielokrotnie indywidualne sprawy osobowe nauczycieli akademickich, które nie mogą być ujawnione, co wynika
m.in. z przepisów o ochronie danych osobowych. Stąd też udostępnienie wskazanej powyżej ilości kopii protokołów
wymagałoby przetworzenia ich 
w taki sposób, aby po pierwsze nie zostały udostępnione informacje dotyczące indywidualnych spraw osobowych
nauczycieli akademickich...". Proszę zapoznać się z protokołami na wskazanej powyżej stronie WWW i ocenić, w
których obszarach aktywność Uniwersytetu Zielonogórskiego wykracza poza ramy procedowania przyjęte na innych
polskich uczelniach publicznych.  
 
W mailu z dnia 8.01.2019 r. czytamy dalej:  "...a po drugie przygotowania ich jako pliki PDF – Uczelnia nie posiada
bowiem protokołów z posiedzeń Senatu w postaci plików PDF." Jeśli dla Uniwersytetu Zielonogórskiego problemem
jest przygotowanie pliku PDF, to mogę Państwu udostępnić skaner ręczny. Proszę wskazać adres na który mam
przesłać urządzenie. Oczywiście udostępnię je nieodpłatnie. Podobną propozycję, kilka lat temu, otrzymał
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Deklaracja okazała się skuteczna. 
 
W związku z tym, że protokoły z posiedzeń organów kolegialnych uczelni publicznych nie są informacją przetworzoną
oraz w związku z tym, że trwa reforma szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce uprzejmie proszę o przesłanie kopii
protokołów zgodnie z wnioskiem z dnia 2.01.2019 r. 
 
--  
Łączę wyrazy szacunku 
Sebastian Sahajdak 
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