
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 26 czerwca 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. B. Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

ad 1 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- dr hab. Elżbiecie Kamysz z Wydziału Chemii akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Małgorzacie Jarmułowicz z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Wojciechowi Tylmannowi z Wydziału Oceanografii i Geografii akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- dr hab. Piotrowi Uziębło z Wydziału Prawa i Administracji akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć 

w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył Dyrektor Biblioteki Głównej  

mgr G. Jaśkowiak oraz Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwie-Wojciechowskiej dyplomy  

z okazji jubileuszu pracy zawodowej. 

 

 

ad 2 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek zaproponował dodanie do porządku obrad punktu 12a 

– Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak. 

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

3.1. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie prof. dra hab. Andrzeja Szmyta na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Pawła Sitkiewcza na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Zatwierdzenie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Małgorzatę Książek-

Czermińską w związku z postępowaniem o nadanie Panu Profesorowi Luigiemu Marinellemu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego za 2013 rok. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego na 2014 rok.  

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 49/06 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych 

i zleconych w Uniwersytecie Gdańskim.  
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8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora 

Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi 

edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych 

opłat. 

10. Projektu uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 35/14 Senatu UG  

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia 

trzeciego stopnia (doktoranckie) w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego z dnia 27 maja 1993 roku w sprawie powołania Międzyuczelnianego Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej 

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. 

12a Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 29 maja 2014 roku. 

14. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1 
 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek Wydziału Prawa  

i Administracji o zatrudnienie prof. dra hab. Andrzeja Szmyta na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie 

prof. dra hab. Andrzeja Szmyta na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.2 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dra hab. Pawła Sitkiewcza na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że we wniosku znajdują się 

dwie błędne informacje. Napisano, że dr hab. P. Sitkiewicz w 2014 roku uzyskał tytuł 

profesora a ponadto niepoprawnie napisano nazwisko Dziekana Wydziału Filologicznego. 

Oba błędy zostaną poprawione.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 52 osoby tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. 

Pawła Sitkiewcza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 4 

 Zatwierdzenie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Małgorzatę Książek-

Czermińską w związku z postępowaniem o nadanie Panu Profesorowi Luigiemu Marinellemu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

 Prof. dr hab. M. Książek-Czermińska poinformowała, że prof. Luigi Marinelli jest 

najwybitniejszym, żyjącym polonistą włoskim. Pracuje na uniwersytecie rzymskim  
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La Sapienza. Profesor jest wybitnym uczonym, badaczem, który ma istotne zasługi w zakresie 

teorii translatoryki i komparatystyki. Wśród polskich polonistów jest uznanym badaczem 

literatury dawnej i edytorem tekstów dawnych. Uchodzi za jednego z liczących się 

odkrywców zapomnianych tekstów epoki baroku. Profesor jest także znakomitym znawcą 

kultury współczesnej. Między innymi zajmował się teatrem Tadeusza Kantora, przyczynił się 

do popularyzacji twórczości tego wybitnego artysty. Jako pierwszy tłumaczył scenariusze 

takich sztuk jak „Umarła klasa” i „Wielopole Wielopole”, które były wydane na początku lat 

osiemdziesiątych w Rzymie. Jest także badaczem, tłumaczem i popularyzatorem twórczości 

Aleksandra Wata, nie tylko w aspekcie kontaktów A. Wata z Włochami i literaturą włoską, 

ale całości Jego dorobku. Profesor L. Marinelli zajmował się także twórczością Brunona 

Schulza. Profesor poza barokiem i współczesnością interesuje się innymi epokami literackimi. 

Opublikował ważne prace o polskich romantykach, literaturze pozytywizmu a także  

o Wisławie Szymborskiej czy Czesławie Miłoszu. Posiada ogromny dorobek, jest autorem  

i współredaktorem 6 książek i ponad 30 innych publikacji książkowych oraz publikacji  

w liczących się czasopismach naukowych. Z Jego inicjatywy we Włoszech wydano serie 

wydawnicze popularyzujące literaturę i kulturę polską, oraz poświęcone komparatystyce  

i translatoryce. Profesor ma również ogromny dorobek dydaktyczny i organizacyjny. 

Pan Profesor Luigi Marinelli został przez polskie władze odznaczony Krzyżem Oficerskim 

Orderu Zasługi RP za promowanie polskiej kultury i nauki.  

 Prof. dr hab. M. Książek-Czermińska poinformowała, że z całym przekonaniem 

popiera decyzję o nadaniu Panu Profesorowi Luigiemu Marinellemu tytułu doktora honoris 

causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  

Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował recenzję sporządzoną przez  

prof. dr hab. Małgorzatę Książek-Czermińską w związku z postępowaniem o nadanie Panu 

Profesorowi Luigiemu Marinellemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. 

 

 

ad 5 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2013 rok. 

 Zastępca Kwestora mgr O. Dziubek omówiła następujące pozycje sprawozdania 

finansowego: rachunek zysków i strat, bilans jednostek, zestawienie zmian w kapitale 

(funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz przedstawiła opinię biegłego 

rewidenta. Mgr O. Dziubek poinformowała, że rok finansowy zakończył się zyskiem netto  

w wysokości 2.562.398,32 złotych. Nastąpiła znaczna poprawa sytuacji finansowej Uczelni. 

Główną pozycją aktywów są środki trwałe, których wartość wzrosła w porównaniu do roku 

ubiegłego. Wpłynęło na to oddanie do użytku budynku Wydziału Chemii wraz  

z wyposażeniem. Istotną pozycją są aktywa obrotowe, należności oraz środki pieniężne 

pozostające w kasie i na rachunkach bankowych. Wykazana jest też kara umowna naliczona  

z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez formę budującą budynek administracji 

centralnej i Neofilologii. Zasadniczą pozycją pasywów jest kapitał własny, czyli fundusz 

zasadniczy. Równie ważne są zobowiązania i rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia 

międzyokresowe przychodów. Zobowiązania i rezerwy w pewnej części składają się z 

rezerwy na odprawy emerytalne rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników a 

ponadto zobowiązania kredytowe. Zmalała pozycja: międzyokresowe rozliczenia 

przychodów. Oczekujące dotacje na budowę budynków czekają na przeksięgowanie na 

fundusz zasadniczy z chwilą przyjęcia budynków na stan. Zysk w wysokości 2.562.398,32 

złotych będzie przeznaczony na zwiększenie funduszu zasadniczego. Sprawozdanie 
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finansowe oraz wyłonioną grupę dokumentów finansowo-księgowych badali biegli rewidenci. 

Stwierdzili oni, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne 

dla oceny majątkowej i finansowej jednostki, zostało sporządzone zgodnie z polityką 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest 

zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa  

i postanowieniami statutu jednostki. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder w zastępstwie prof. dr hab. 

J. Burnewicza poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego za 2013 rok. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że na posiedzeniu Senackiej Komisji 

Budżetu i Finansów zwracał uwagę na to, że osiągnięty w tym roku zysk rzeczywiście jest 

bardzo wysoki, z ale z dokumentu „Rachunek zysków i strat” wynika, że jest to zysk  

z działalności Uczelni ogółem. Natomiast w działalności operacyjnej jest wysoka strata. Strata 

ta po części wynika ze wzrostu kosztów zużycia materiałów. Jest to zjawisko niepokojące. 

Należy przeanalizować tę sytuację. 

 Zastępca Kwestora mgr O. Dziubek przypomniała, że w kwocie obrazującej wzrost 

zużycia materiałów znajdują się tak zwane składniki majątkowe niskocenne. Chodzi  

o przyjęcia niskocennych składników majątku wyłonionych na wydziale Chemii. Jest to 

jednorazowy wzrost. Rzeczywiście nastąpił wzrost kosztów zużycia materiałów, pozycja ta 

będzie na bieżąco monitorowana.  

 Prof. dr hab. J. Gierusz potwierdził, iż strata na podstawowej działalności operacyjnej 

rzeczywiście znacznie wzrosła i nie jest to dobry objaw. Odnotowany zysk pochodzi ze 

zbycia niefinansowych środków trwałych, czyli budynków i gruntów. Nieco dziwna jest 

niekorzystna zmiana stanu produktów na minus, tym bardziej, że Uczelnia nie jest 

przedsiębiorstwem produkcyjnym. 

 Mgr O. Dziubek wyjaśniła, że w pozycji należności wykazana jest kara umowna, która 

została naliczona firmie budującej budynek administracji centralnej i Neofilologii. Ponieważ 

kara ta dotyczy budowy w części finansowanej ze środków unijnych istnieje zagrożenie 

ewentualnym zwrotem środków finansowych do instytucji współfinansującej. W związku  

z tym została utworzona rezerwa na tę karę i została ona ujęta w pozycji zmiany stanu 

produktów. Miało to wpływ na zmniejszenie przychodów operacyjnych.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że rzeczywiście 

Uczelnia ma problemy finansowe jeśli chodzi o działalność operacyjną. Właśnie z tej 

przyczyny władze Uczelni zwróciły się do władz wydziałów z prośbą o szukanie 

oszczędności na działalności dydaktycznej. Obecnie większość uczelni ma problem ze 

zbilansowaniem kosztów kształcenia z przychodami. Jeśli chodzi o działalność dydaktyczną, 

to sytuacja naszej Uczelni wyraźnie się poprawia – za 2011 rok wynik finansowy wydziałów 

na działalności dydaktycznej to było minus 13 milionów złotych, w 2012 minus 6,2 miliona 

złotych, w roku ubiegłym tylko minus 2,1 miliona złotych. W dniu dzisiejszym odbędzie się 

spotkanie z prorektorami dziewiętnastu uniwersytetów. Głównym tematem rozmów będzie 

właśnie sytuacja finansowa polskich uczelni. Władze Uczelni podejmują wiele działań, aby na 

działalności operacyjnej, która jest istotą uniwersytetu bilansować przychody z kosztami.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 52 osoby tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego za 2013 rok. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 6 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego na 2014 rok.  

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder omówił następujące 

pozycje plany rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2013 rok: działalność 

dydaktyczna i utrzymanie Uniwersytetu Gdańskiego, działalność naukowo-badawcza, plan 

rzeczowo-finansowy inwestycji budowlanych i modernizacyjnych, plan remontów, fundusz 

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

dofinansowanie pozostałych jednostek i zadań celowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że jeśli 

chodzi o dotację z budżetu państwa, to na mocy decyzji MNiSW z 19 maja 2014 roku 

ostatecznie dotacja wynosi 216.559.500,00 złotych i jest o około 20 milionów złotych wyższa 

niż w roku ubiegłym. Miała na to wpływ podwyżka wynagrodzeń oraz lepsza pozycja Uczelni 

w algorytmie ogólnokrajowym podziału dotacji podstawowej pomiędzy uczelnie publiczne. 

Wysiłek włożony w poprawę udziału Uniwersytetu Gdańskiego w algorytmie owocuje 

zwiększeniem dotacji. Inne uczelnie nie mogą pochwalić się takim osiągnięciem. Zakłada się, 

że nastąpi zmniejszenie wpływów z opłat za świadczone usługi edukacyjne, głównie chodzi  

o zmniejszenie przychodów dotyczących studiów niestacjonarnych. Podobnie jak inne 

uniwersytety nasza Uczelnia notuje kilkunastoprocentowe spadki przychodów rocznie  

z tytułu działalności dydaktycznej odpłatnej. Uczelnie starają się rekompensować mniejsze 

wpływy podnoszeniem opłat na nowo uruchamianych kierunkach studiów podyplomowych  

i niestacjonarnych. Jeśli chodzi o studia podyplomowe prawdopodobnie wpływy będą 

niewiele mniejsze niż w roku ubiegłym. Zakłada się istotne zmniejszenie wielkości wpływów 

ze sprzedaży środków trwałych. Ogólny wzrost wynagrodzeń osobowych wynosi około 6,5%. 

Wynika on z podwyżki płac i jednocześnie ze zmniejszenia wypłat za nadgodziny. Pierwsze 

analizy kończącego się roku akademickiego wskazują na to, że suma wypłat za godziny 

ponadwymiarowe będzie mniejsza od sumy wypłat w roku poprzednim. Koszty zużycia 

materiałów kształtują się na poziomie ubiegłorocznym, znacznie zwiększyła się wysokość 

środków przeznaczonych na remonty. W 2013 roku po raz pierwszy od wielu klat nastąpiło 

drastyczne obniżenie wielkości kwoty, którą Uczelnia otrzymała na działalność statutową.  

W skali kraju zmniejszenie to wyniosło około 15%. Sytuacja taka nie miała miejsca w 2014 

roku. Na razie nie wiadomo jak ukształtuje się wysokość środków na realizację projektów 

badawczych i rozwojowych, bo nie wiadomo jakie będą rozstrzygnięcia konkursów. Jeśli 

chodzi o wydatki, to w dużym stopniu są to wydatki, o których decydują władze wydziałów  

i kierownicy projektów. Liczby, które podano w planie na 2014 rok w pewnym sensie 

wynikają z wykonania za rok 2013. Inne elementy brane pod uwagę to decyzje o przyznaniu 

środków i oczekiwanie jaka będzie struktura podziału przyznanych środków. Wielkość 

środków na wynagrodzenia, zużycie materiałów i pozostałe wydatki będą zależały od 

bieżących decyzji kierowników projektów badawczych. Jeśli chodzi o inwestycje, to jest 

problem z budynkiem administracji centralnej i Neofilologii. Po zerwaniu umowy  

z generalnym wykonawcą ogłaszane są przetargi indywidualne na dane prace. Jest to droższa 

procedura i duże wyzwanie dla Uczelni. Na remonty przeznacza się ponad 6 milionów 

złotych. Największe wydatki przewidziano na remont Wydziału Matematyki, Fizyki  

i Informatyki oraz Wydziału Historycznego. Dotacja z budżetu na fundusz pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów jest nieco większa niż w zeszłym roku. Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych nie rośnie tak dynamicznie jak płace, ponieważ ostatnia 

podwyżka płac jest finansowana z rezerwy celowej i nie jest obciążona zakładowym 

funduszem świadczeń socjalnych. Tabela przedstawiająca dofinansowanie pozostałych 

jednostek i zadań celowych była dokładnie omawiana na posiedzeniu Senackiej Komisji 
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Budżetu i Finansów. Dotyczy ona bardzo wyspecyfikowanych, precyzyjnie określonych 

jednostek lub celów działania stąd pojawiły się różne propozycje zmian. Tam gdzie to było 

możliwe wprowadzono zmiany np. zmniejszono wielkość środków na Gazetę Uniwersytecką 

a zwiększono na Radio Mors. Samorząd doktorantów dostarczył plany rozdysponowania 

środków finansowych na bazie decyzji ubiegłorocznych. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów 

prof. dr hab. M. Szreder zaproponował zwiększenie o pięć tysięcy złotych wysokości środków 

dla Samorządu doktorantów.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk przypomniała, że jakiś czas temu zwracała 

uwagę na to, że zakres badań okresowych pracowników mógłby być nieco rozszerzony  

np. o badanie poziomu cukru a z planu wynika, że suma przeznaczona na badania okresowe  

w 2014 roku nie zwiększyła się. Ponadto nie jest zrozumiałe, na czym polega problem  

z własnymi środkami finansowymi na budynek administracji centralnej i Neofilologii. Czy 

jest gwarancja, że wpływy pokryją wydatki? 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że 

zwiększenie zakresu okresowych badań lekarskich było omawiane na posiedzeniu kolegium 

rektorskiego. Na razie zagadnienie to jest analizowane. Wbrew pozorom koszty związane ze 

zwiększeniem zakresu badań nie są małe. Poza tym może się zdarzyć, iż nie wszyscy 

pracownicy będą chcieli korzystać z rozszerzonej oferty obawiając, że niekorzystne wyniki 

badań będą skutkować niedopuszczeniem do pracy. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk poinformowała, że badanie poziomu glukozy 

kosztuje 6 złotych. Podwyższony poziom cukru nie może być czynnikiem wykluczającym 

wydanie zgody na dalszą pracę a może pomóc w wykryciu groźnej choroby. Zdrowie 

pracowników jest równie ważne jak to żeby mieli gdzie pracować.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała w odpowiedzi na wątpliwości przedstawione 

przez prof. dr hab. K. Bieńkowską-Szewczyk przypomniał, że w ubiegłym roku Uczelnia 

musiała rozwiązać umowę z firmą Polimex Mostostal, która nie realizowała budowy budynku 

administracji centralnej i Neofilologii i w rezultacie tak naprawdę porzuciła plac budowy. 

Trzeba było zrobić nowe kosztorysy i rozpisać nowe przetargi. Poprzednie kosztorysy dla 

tych dwóch inwestycji były robione w 2010 roku. Wówczas na rynku była bardzo duża 

konkurencja i przetargi wychodziły bardzo tanio, teraz sytuacja jest inna. Obecnie 

rozstrzygane są przetargi na poszczególne branże. Nowe kosztorysy w większości są zgodne  

z wynikami przetargów, ale ostatnie przetargi, które jeszcze nie są zatwierdzone pokazują, że 

trzeba będzie dofinansowywać te inwestycję. Budynek rektoratu na dzień dzisiejszy prawie  

w 100% został sfinansowany przez MNiSW. Jest nadzieja na pozyskanie dalszych środków 

finansowych, ale na razie jest to tylko przyrzeczenie. Na obie te inwestycje Uczelnia dostała 

pieniądze na podstawie kosztorysów, które były stosunkowo niskie i można powiedzieć, że  

w pewnym sensie stała się ofiarą wzrostu cen usług budowlanych. Niestety nie da się już 

pozyskać pieniędzy z budżetu państwa ani z Unii Europejskiej, szczególnie na dokończenie 

budynku Neofilologii. Oba budynki są ze sobą połączone wszelkiego rodzaju instalacjami nie 

mówiąc o samej konstrukcji, w związku z tym nie można wykończyć tylko jednego budynku. 

Natomiast, jeśli chodzi o większy pakiet badań lekarskich, to na dzień dzisiejszy jest on 

zgodny z rozstrzygniętym przetargiem, który obejmuje konkretne badania, które są konieczne 

i wynikają z obowiązujących przepisów. Okres obowiązywania przetargu kończy się za 

niecały rok. Dodatkowe badania pracowników traktowane są jako przychód i trzeba by było 

pobierać za nie podatek. PZU, które obecnie obejmuje ubezpieczeniem pracowników UG 

proponuje za niezbyt dużą opłatą dodatkowe pakiety usług medycznych. PZU współpracuje  

z Luxmedem.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zauważyła, że nie chodzi o rozszerzanie 

pakietu zasadniczych usług medycznych a tylko o jedno dodatkowe badanie, które kosztuje  

6 złotych. Natomiast, jeśli chodzi o dokończenie budowy budynków administracji centralnej  
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i Neofilologii niepokojąca jest wysokość wkładu własnego, tym bardziej, że nie wiadomo czy 

obietnica MNiSW będzie spełniona. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że 

naprawdę władze Uczelni bardzo starają się, aby MNiSW wywiązało się z tego przyrzeczenia.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek potwierdził, że Uczelnia mocno stara się o dodatkowe 

środki z MNiSW, ale bez względu na to jak sytuacja się rozwinie ta inwestycja nie może 

pozostać niedokończona. Zdając sobie sprawę z tego, że kolejne, nowe przetargi będą 

kosztowne długo nie zrywano współpracy z Polimexem Mostostal. Dziura finansowa wynika 

ze wzrostu kosztów, ale również z niedofinansowania kosztów przez Polimex Mostostal. To 

stawia Uczelnię w bardzo kłopotliwej sytuacji. Sytuacja byłaby inna gdyby od początku 

kalkulacja firmy była rozsądna. Teraz chcąc nie chcąc trzeba dopłacić i ukończyć tę 

inwestycję. Władze Uczelni starają się z różnych źródeł uzyskać pieniądze, ale jeśli chodzi  

o część budowaną za środki unijne szanse są niewielkie. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała zauważył, że siedziba Neofilologii jest bardzo 

potrzebna. Gdyby ta inwestycja nie została skończona trzeba by było zwrócić kwotę ponad 60 

milionów złotych wraz z odsetkami, co oznaczałoby upadłość Uczelni. Na inwestycje 

przeznaczane są wszystkie środki uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości należących do 

Uniwersytetu Gdanskiego. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że spłacane są pożyczki inwestycyjne, 

pokrywane wydatki niekwalifikowane na budowę nowych budynków, dokłada się środki do 

inwestycji finansowanych przez MNiSW. Posiadane nieruchomości nie mogą być 

sprzedawane poniżej określonej kwoty. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że z trzydziestomilionowego 

kredytu na budowę Wydziału WNS spłacono już 18 milionów złotych. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że rzeczywiście 

sytuacja finansowa jest napięta, ale jest ona uzależniona także od okoliczności, na które 

władze Uczelni nie mają wpływu np. na to, kiedy i za ile uda się sprzedać daną nieruchomość.  

 Dr P. Zamojski zauważył, że w sprawozdaniu wykazano znaczący wzrost wydatków 

na szkolenie i kształcenie pracowników. Czym jest spowodowany ten wzrost?  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder wyjaśnił, że chodzi tu  

o wszelkie szkolenia, które obejmują zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi. Dotyczą między innymi projektu Zintegrowanego 

Zarządzania Uczelnią.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder w zastępstwie prof. dra 

hab. J. Burnewicza poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie 

zaopiniowała plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Gdańskiego na 2014 rok.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 49 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego na 2014 rok. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 7 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 49/06 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych 

w Uniwersytecie Gdańskim.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że sprawa 

ta była omawiana na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. Do tej pory 
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nieuregulowana była wysokość wynagrodzeń za zajęcia prowadzone w językach obcych. 

Uchwała regulująca zasady rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych  

i zleconych została uzupełniona o § 4a. Istotą nowego zapisu jest to, że jeżeli wydział stać na 

zwiększenie wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w języku obcym z własnych środków, to w 

ramach pensum dydaktycznego zwiększenie to nie może być wyższe niż o 100% 

obowiązującej stawki a w godzinach ponadwymiarowych o 200% obowiązującej stawki na 

danym wydziale. Nie dotyczy to lektoratów i zajęć, które prowadzone są na Wydziale 

Filologicznym oraz wyjątków wyszczególnionych w projekcie uchwały. Zapisy te mają 

ujednolicać te zasady i być podstawą prawną do ustalania takich a nie innych stawek. 

Dotychczas na poszczególnych wydziałach było to regulowane w różny sposób.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder w imieniu prof. dra hab.  

J. Burnewicza poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 51 osób tak, 1 osoba 

nie.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 49/06 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych 

i zleconych w Uniwersytecie Gdańskim.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 8 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

przedstawiony projekt jest modyfikacją dotychczas obowiązującego Regulaminu. Zmiany 

omawiano z przedstawicielami Samorządu Doktorantów oraz kierownikami studiów 

doktoranckich. Wprowadzono następujące zmiany: w § 4 ust. 1 rozszerzono kryteria, za które 

może być przyznana nagroda, w § 5 dodano zapis określający, że to doktorant występuje  

z wnioskiem o nagrodę do kierownika studiów a w § 5 ust. 3 wprowadzono rozwiązanie 

polegające na tym, że kierownik studiów doktoranckich po przeanalizowaniu wniosków 

złożonych przez doktorantów wskazuje nie więcej niż 3% najlepszych doktorantów, nie może 

to być mniej niż jeden doktorant. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że zaproponowano zamknięty katalog 

sytuacji, kiedy można przyznać doktorantowi nagrodę. Wydaje się, że nie jest to dobre 

rozwiązanie, bo Rektor może przyznać nagrodę w wielu innych przypadkach. W katalogu nie 

można przewidzieć wszystkich sytuacji. Być może dobrze byłoby dodać sformułowanie: 

„między innymi” albo „nagrodę Rektora przyznaje się w szczególności za”. Zdarzają się 

sytuacje nie pasujące do katalogu.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

można dodać zapis: „w szczególności za”. 

 Prof. dr hab. S. Kruszyńska zauważyła, że jeśli taka poprawka zostanie wprowadzona, 

to trzeba będzie zmienić § 4 ust. 2, który dotychczas brzmi: „O nagrodę może występować 

doktorant, który spełnił co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 1.” 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że zamiast 

zapisu „w szczególności” w § 4 ust. 1 można dodać podpunkt 8 brzmiący: „inne istotne 

osiągnięcia”  

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zaproponowała przegłosowanie 

Regulaminu z następującymi poprawkami: do § 4 ust. 1 dodaje się podpunkt 8 „inne istotne 
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osiągnięcia” a druga poprawka dotyczy § 2, zapisu „Wysokość nagród, o których mowa  

w § 3 pkt 3), co roku określa Prorektor ds. kształcenia w oparciu o posiadane środki”. Trzeba 

tam wykreślić „pkt 3)”. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 52 osoby tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie Regulaminu 

przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 9 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne 

świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przypomniała, że  

w Regulaminie studiów wprowadzono pojęcie długu punktowego. W związku z tym pojęcie 

to znalazło się w § 9 ust. 8 projektu uchwały. Druga istotna zmiana jest w § 4 ust. 9, który 

brzmi: „W przypadku zaakceptowanej przez Uczelnię zmiany formy studiów lub kierunku 

zawrze ona ze studentem lub doktorantem nową umowę o warunkach odpłatności, 

zawierającą klauzulę uchylającą ważność uprzednio podpisanej.” Zapis ten wprowadzono na 

prośbę wydziałów, ponieważ były wątpliwości czy w takiej sytuacji należy zawierać nową 

umowę czy ja aneksować. Ostatecznie uznano, że trzeba zawrzeć nową umowę jednocześnie 

dbając o interesy studentów i doktorantów poprzez zapis o klauzuli. Kolejna zmiana polega 

na tym, że w § 5 umowy pojawiają się dwa nowe podpunkty - 10 i 11. Natomiast, jeżeli 

chodzi o odpłatność za studia podyplomowe to na prośbę kierowników studiów 

podyplomowych w § 7 ust. 2 projektu uchwały rozszerzono formy uiszczania opłat za studia 

podyplomowe. Do tej pory było to możliwe w formie semestralnej a obecnie: „Opłata za 

studia podyplomowe może być wnoszona w formie opłaty semestralnej, rocznej lub 

całościowej.” 

 Student T. Neumann mam poinformował, że brzmienie § 8 ust. 1 projektu uchwały 

budzi pewne wątpliwości. Napisano tam, że student lub doktorant mogą nie później niż do 

dnia 20 września złożyć wniosek o zwolnienie z opłat w całości lub w części. Dotyczy to 

kształcenia na studiach niestacjonarnych lub kształcenia za zajęcia poza limitem ECTS 

określonym w ustawie. Student lub doktorant mogą ubiegać się o to w przypadku istotnego 

pogorszenia się sytuacji materialnej w czasie studiów. Termin do 20 września jest 

nieodpowiedni, bo studenci czy doktoranci nie mogą wiedzieć, że do 20 września pogorszy 

się ich sytuacja materialna.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że student 

czy doktorant będą reagowali wtedy, kiedy rzeczywiście pogorszy się im sytuacja materialna. 

Sprawa ta będzie monitorowana i jeśli okaże się, że nie jest to dobre rozwiązanie zostaną 

wprowadzone odpowiednie zmiany.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 51 osób tak, 5 osób 

wstrzymało się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne 

świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 10 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 35/14 Senatu UG w sprawie zasad i trybu 

przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia 

(doktoranckie) w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że na 

Wydziale Chemii i na Wydziale Prawa i Administracji uruchamiane są nowe niestacjonarne 

studia doktoranckie. Senacka Komisja ds. Kształcenia pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 54 osoby tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 35/14 Senatu UG w sprawie zasad  

i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia 

(doktoranckie) w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 11 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 1993 roku w sprawie 

powołania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego  

i Akademii Medycznej w Gdańsku. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że wszystkie zmiany w zasadach 

funkcjonowania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed wymagają 

zgody senatów obu uczelni.  

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że zaszła potrzeba utworzenia 

dwóch jednostek: Zespołu Laboratoriów Specjalistycznych MWB UG i GUMed i Zespołu 

Laboratoriów Dydaktycznych MWB UG i GUMed. Będą to jednostki ogólnowydziałowe, 

które będą świadczyły usługi i wspomagały działalność naukową oraz dydaktyczną.  

W dokumencie określającym zasady organizacji i funkcjonowania Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest zamknięty katalog 

jednostek organizacyjnych. Aby utworzyć nowe jednostki trzeba ten katalog poszerzyć. 

Obecnie § 7 ust. 1 będzie brzmiał: „Jednostkami organizacyjnymi wydziału są instytuty, 

katedry, zakłady i pracownie oraz inne jednostki służące prowadzeniu kształcenia i badań.” 

 Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że Senacka Komisja Organizacji  

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski w imieniu prof. dra hab. J. Burnewicza 

poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 

27 maja 1993 roku w sprawie powołania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 

Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 12 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmian w strukturze organizacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG  

i GUMed. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zwrócił się z wnioskiem o utworzenie w strukturze 

organizacyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed Zespołu 

Laboratoriów Specjalistycznych MWB UG i GUMed oraz Zespołu Laboratoriów 

Dydaktycznych MWB UG i GUMed. W jednostkach tych będą zatrudniani pracownicy obu 

uczelni. Senaty uczelni muszą wyrazić zgodę na utworzenie tych jednostek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 12a  
 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Student Ł. Bień poinformował, że wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu 

Studentów Uniwersytetu Gdańskiego ma przyspieszyć proces podejmowania decyzji i ułatwić 

zebranie kworum. Zmianie ulega brzmienie § 13 ust. 1 Regulaminu, który mówi o liczbie 

osób wybranych przez wydziałowe rady spośród studentów danego wydziału. Biuro prawne 

UG stwierdziło, że zmiany podjęte przez Parlament Studentów UG uchwałą w dniu  

10 czerwca 2014 roku nie naruszają ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu UG.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 51 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 13 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 29 maja 2014 roku. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider poinformowała, że na stronie 6 protokołu w punkcie 

6 podano nieprawidłowe wyniki głosowania.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że na stronie 10 

protokołu w punktach 12 i 13 Prorektorowi ds. Studenckich prof. UG, dr hab.  

J. A. Włodarskiemu omyłkowo przypisano funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Finansów.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  

Senat Uniwersytetu Gdańskiego uwzględniając wniesione poprawki zatwierdził protokół 

posiedzenia Senatu UG z dnia 29 maja 2014 roku.  

 

 

ad 14 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek pogratulował Panu Piotrowi Zielińskiemu, studentowi 

Wydziału Prawa i Administracji z okazji uzyskania nagrody Czerwonej Róży w kategorii 

Najlepszy student Pomorza. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że w konkursie na 

projekty Opus, Preludium i Sonata nabór wniosków zakończył się 17 czerwca br. O około 

30% zwiększyła się liczba wniosków złożonych przez Uniwersytet Gdański. Dla porównania 
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w dwóch poprzednich edycjach było to odpowiednio 97 i 101 aplikacji, obecnie złożono134 

wnioski grantowe. Jeśli chodzi o wydziały to dominują Międzyuczelniany Wydział 

Biotechnologii UG i GUMed, Wydział Chemii oraz Wydział Biologii, przy czym z Wydziału 

Biotechnologii spłynęło dwa razy więcej wniosków niż w poprzednich latach. Zaktywizowały 

się niektóre wydziały nieeksperymentalne takie jak Wydział Prawa i Administracji, Wydział 

Nauk Społecznych. Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania złożyły dwa razy mniej 

wniosków niż w poprzednich konkursach, jest niepokojące zjawisko. Dziekani powinni 

podjąć kroki w kierunku intensyfikacji starań o granty, tym bardziej, że właściwie stają się 

one jedynymi istotnymi środkami na badania naukowe, bowiem środki na działalność 

statutową nie będą się zwiększały.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował o pracach 

podjętych po ukazania się orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności  

z Konstytucją RP pobierania opłat od studentów za studiowanie na drugim kierunku studiów. 

Przepis ten przestanie obowiązywać 30 września 2015 roku. Część uczelni podjęła już 

decyzję o niepobieraniu opłat od studentów studiujących na drugim kierunku. Władze naszej 

Uczelni na razie analizują sytuację i konsultuje się z MNiSW. Chodzi o to, czy MNiSW 

ewentualnie zrekompensuje brak środków finansowych zaliczeniem studenta studiującego na 

każdym kierunku, jako osoby uprawnionej do wliczenia do algorytmu. Oznaczałoby to, że 

student zamiast płacić z własnej kieszeni otrzymywałby środki budżetowe. Do czasu 

wyjaśnienia tej sprawy nie zostanie podjęta żadna decyzja. Będzie ona ogłoszona najpóźniej 

we wrześniu, przed podpisywaniem umów z nowo przyjętymi studentami.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, ze w dniu dzisiejszym  

JM Rektor podpisał aneks z bankiem PKO S.A. na odnowienie kredytu. Limit kredytowy 

został zmniejszony o 9000000 złotych  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek podziękował Senatorom za zaangażowanie dobrą 

atmosferę, rzeczowość i współpracę w kończącym się roku akademickim. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że następne posiedzenie Senatu UG 

odbędzie się 25 września 2014 roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska.  
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