
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 29 maja 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 Prorektorowi ds. Studenckich prof. UG,  

dr hab. J. A. Włodarskiemu dyplom z okazji przyznania tytułu Profesora Honorowego China 

Youtch Uniwersity for Political Sciences. Prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski w trakcie wizyty 

na prestiżowej China Youth University for Political Sciences kształcącym elity polityczne  

i gospodarcze Chin otrzymał tytuł Profesora Honorowego tej uczelni za dorobek naukowy  

i realizację projektów polsko-chińskich w zakresie nauki i kultury. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że dr Mikołaj Tarkowski z Wydziału 

Prawa i Administracji otrzymał główną nagrodę imienia Juliusza Bardacha za lata 2010-2013 

w międzynarodowym konkursie na najlepszą pracę doktorską (Adwokatura wileńska  

1918-1939) przyznaną przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie. 

 JM Rektor pogratulował Panu dr Mikołajowi Tarkowskiemu. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Prodziekan ds. badań i rozwoju 

prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło pozyskała 17 milionów złotych na realizację 

grantu. 

 

 

ad 2 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył Panu prof. dr. hab. Franciszkowi 

Apanowiczowi Medal Uniwersytetu Gdańskiego za długoletnią, pełną zaangażowania pracę 

naukowo-dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 

ad 3 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- prof. dr hab. Mirosławowi Ossowskiemu z Wydziału Filologicznego akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- dr hab. Mirosławie Modrzewskiej z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Marcie Koval z Wydziału Filologicznego 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. 
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ad 4 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 38 osób, 38 osób tak. 

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie Prorektorowi ds. Studenckich prof. UG, dr. hab. J. A. Włodarskiemu 

dyplomu z okazji przyznania tytułu Profesora Honorowego China Youtch Uniwersity for 

Political Sciences.  

2. Wręczenie prof. dr. hab. Franciszkowi Apanowiczowi Medalu Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

3. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w 

Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, 

głosowało 46 osób, 46 osób tak.  

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

5. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

5.1. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Anny Kisiel-Łowczyc na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.2. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Janusza Żurka na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Linknera na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,   

5.4. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Mirosława Przylipiaka na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,   

5.5. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Krzysztofa Jodzio na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.6. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Lidii Burzyńskiej-Wentland na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.7. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz o zatrudnienie 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.8. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Piotra Uziębło na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.9. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Tylmanna na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.10. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Kamysz na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.11. Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Piotra Storoniaka na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.12. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. Barbary Pawłowskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,   

5.13. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Klemensa Bruskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie umieszczenia na budynku Wydziału Prawa i 

Administracji UG tablicy upamiętniającej Przemysława Gosiewskiego. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 38/13 z dnia z 

dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy 

jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez 

Uniwersytet Gdański spółki celowej pod firmą: „Centrum Badań i Komercjalizacji Nowych 
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Technologii Uniwersytetu Gdańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą 

w Gdańsku. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Chemii i Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Informatyki od roku akademickiego 2014/2015 międzywydziałowego 

kierunku studiów Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uzupełnienia uchwały nr 27/13 Senatu UG w 

sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 

Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu UG w 

sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 

Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016.  

14. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 24 kwietnia 2014 roku. 

15. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 5.1 

Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski przedstawił wniosek Wydziału 

Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Anny Kisiel-Łowczyc na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 37 osób tak, 3 osoby 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  

prof. dr hab. Anny Kisiel-Łowczyc na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.2 

Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski przedstawił wniosek Wydziału 

Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Janusza Żurka na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 38 osób tak, 3 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  

prof. dra hab. Janusza Żurka na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.3 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Linknera na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 41 osób tak, 4 osoby 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  

prof. dra hab. Tadeusza Linknera na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 
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ad 5.4 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Mirosława Przylipiaka na stanowisku profesora zwyczajnego w 

Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 39 osób tak, 2 osoby 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  

prof. dra hab. Mirosława Przylipiaka na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.5 

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych prof. dr hab. B. Chrzanowski 

przedstawił wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Krzysztofa 

Jodzio na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 46 osób tak, 1 osoba 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

prof. dra hab. Krzysztofa Jodzio na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.6 

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych prof. dr hab. B. Chrzanowski 

przedstawił wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Lidii Burzyńskiej-

Wentland na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 40 osób tak, 1 osoba 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr 

hab. Lidii Burzyńskiej-Wentland na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.7 

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

o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz o zatrudnienie na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 44 osoby tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

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

Małgorzaty Jarmułowicz o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.8 

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

i Administracji o zatrudnienie dra hab. Piotra Uziębło na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 45 osób tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie 

dra hab. Piotra Uziębło na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.9 

Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii i 

Geografii o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Tylmanna na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego 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 Oceanografii i Geografii o zatrudnienie 

dra hab. Wojciecha Tylmanna na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.10 

Prodziekan ds. badań i rozwoju prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło 

przedstawiła wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Kamysz na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego 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 Chemii o zatrudnienie dr hab. Elżbiety 

Kamysz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.11 

Prodziekan ds. badań i rozwoju prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło 

przedstawiła wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Piotra Storoniaka na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

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

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Piotra 

Storoniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad5.12 

Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski przedstawił wniosek Wydziału 

Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. Barbary Pawłowskiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

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

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. 

Barbary Pawłowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.13 

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego  

o zatrudnienie dra hab. Klemensa Bruskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 48 osób tak, 1 osoba 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. 

Klemensa Bruskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 6 

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

umieszczenia na budynku Wydziału Prawa i Administracji UG tablicy upamiętniającej 

Przemysława Gosiewskiego. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Pani Jadwiga Gosiewska zwróciła 

się do władz Uczelni z wnioskiem o uczczenie pamięci Posła Przemysława Gosiewskiego 

tablicą informującą o tym, że studiował na naszej Uczelni, na Wydziale Prawa  

i Administracji. Zgodnie z obowiązującymi procedurami stanowisko w tej sprawie zajął 

Konwent Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego, który w rezultacie podjął decyzję 

o nie rekomendowaniu tego wniosku Senatowi UG. JM Rektor przypomniał, że na Wydziale 

Filologicznym znajduje się już tablica upamiętniająca okupacyjny strajk solidarnościowy 

studentów z protestującymi robotnikami Nowej Huty i Stoczni Gdańskiej im. Lenina, którego 

organizatorami oraz uczestnikami byli między innymi właśnie Przemysław Gosiewski oraz  

Paweł Adamowicz. Ponieważ przedstawiana sprawa jest delikatna wydaje się, że będzie 

lepiej, jeżeli Senat UG przegłosuje ją bez debaty. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 39 osób tak, 7 osób 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu.  

Po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych Senat UG nie wyraża zgody na 

umieszczenie na budynku Wydziału Prawa i Administracji UG tablicy upamiętniającej 

Przemysława Gosiewskiego. 

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 Senatu UG nr 38/13 z dnia z dnia 13 czerwca 

2013 roku w sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. 

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

tej uchwały wynika z tego, że została podjęta decyzja, żeby z dotacji podstawowej na 

pierwszym etapie jej podziału były finansowane pewne programy informatyczne 

wykorzystywane przez Uczelnię oraz prace dotyczące sieci informatycznej, które do tej pory 

były finansowane ze środków na działalność statutową wydziałów. Zaobserwowano, że 

niektóre wydziały z racji oszczędności wycofują się z finansowania zakupu programów 

informatycznych, natomiast inne wydziały, które z nich korzystają muszą przejąć to 

finansowanie. Prowadziło to do tego, że studenci również nie mieli możliwości korzystania  

z nowych programów. W przyszłości zostanie powołany zespół, który będzie określał, które 

programy informatyczne są niezbędne dla potrzeb Uczelni. Na finansowanie zewnętrznych 

usług informatycznych oraz oprogramowania będą przeznaczone środki w wysokości do 0,3% 

dotacji podstawowej. W związku z tym o tyle samo mniej, czyli o 0,3% przeznaczy się na 

remonty po to, aby w drugim etapie pozostawić minimum 96% dotacji podstawowej na dalsze 

podziały, czyli na wszelkie inne działalności związane z funkcjonowaniem wydziałów i całej 

Uczelni.  

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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 Prof. UG, dr hab. J. Jędrzejowicz zauważyła, że w uchwale Senatu UG nr 38/13  

w sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy jednostki organizacyjne 

Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się wzór na składnik dostępności kadry, w którym jest 

także liczba studentów. Czy nie jest przeoczeniem to, że znajduje się tam współczynnik dla 

liczby studentów studiów niestacjonarnych? 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder wyjaśnił, że jest to 

składnik algorytmu ministerialnego. Jest to jedyny składnik w algorytmie, w którym 

uwzględnieni są studenci niestacjonarni. Składnik ten nazywa się składnikiem dostępności 

kadry. Jeżeli w uczelni jest więcej studentów niezależnie od trybu, w jakim studiują, to dostęp 

do kadry jest mniej lub bardziej utrudniony. Można założyć, że studentów niestacjonarnych 

jest tak wielu, że utrudnia to dostęp do kadry studentom stacjonarnym.  

 Dr P. Zamojski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy zmiana § 1 pkt 1 uchwały jest 

zmianą stylistyczną.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder wyjaśnił, że zmiana ta 

ujednolica terminologię stosowaną w tym dokumencie. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 38/13 z dnia z dnia  

13 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy 

jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 8 

Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że w styczniu 2014 roku został 

zmieniony Regulamin organizacyjny. W pionie Prorektora ds. Nauki powstała nowa 

jednostka - Centrum Transferu Technologii, która do 30 czerwca 2014 roku pozostaje  

w organizacji. Dyrektorem Centrum został prof. dr hab. Krzysztof Bielawski  

z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Obecnie należy zatwierdzić 

Regulamin tego Centrum. Obecnie Centrum ma siedzibę w starym budynku przy ul. Kładki w 

Gdańsku. Po zatwierdzeniu Regulaminu przez Senat pełna informacja o funkcjonowaniu 

Centrum zostanie rozesłana wszystkim zainteresowanym pracownikom. Większość uczelni 

akademickich od dłuższego czasu ma już takie centra. Regulamin był omawiany przez 

Senacką Komisję Budżetu i Finansów. Uwagi zgłoszone między innymi przez Dziekana  

prof. dra hab. J. Bielińskiego zostały uwzględnione w ostatecznej formie Regulaminu.  

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu. 

Prof. E. Łojkowska poinformowała, że Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 48 osób tak, 1 osoba 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 9 

Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Uniwersytet Gdański spółki celowej pod 

firmą: „Centrum Badań i Komercjalizacji Nowych Technologii Uniwersytetu Gdańskiego 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Gdańsku. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że z dnia 26 września 2013 

roku Senat UG podjął uchwałę w sprawie zgody na utworzenie przez Uniwersytet Gdański 

spółki dla prowadzenia centrum transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych. Po upływie czasu, konsultacjach z radcami prawnymi, 

uwzględniając nowe przepisy oraz konieczność wykorzystania tej spółki na mapie drogowej 

w kilku miejscach poprawiono treść aktu założycielskiego żeby uruchomić tę spółkę. Do tej 

pory była ona nieaktywna. Zmieniona została nazwa spółki, bowiem, trzeba było 

jednoznacznie określić, że jest to spółka celowa, która będzie zajmowała się tylko badaniami  

i będzie funkcjonowała na czas nieokreślony. Po konsultacjach poprawiono Statut, napisano, 

że spółka może funkcjonować nie tylko na terenie Polski, ale również poza granicami kraju. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi pięć tysięcy złotych, do stycznia 2023 roku ma być 

podwyższony do miliona złotych. Do spółki nie można angażować i wprowadzać podmiotów 

gospodarczych zajmujących się działalnością komercyjną nawet na rzecz nauki. Można 

wprowadzać tylko uczelnie wyższe i dlatego przewiduje się możliwość przystąpienia do 

spółki innej uczelni wyższej, być może w późniejszym terminie do współpracy zostanie 

zaproszony Gdański Uniwersytet Medyczny  

Prof. E. Łojkowska poinformowała, że Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Prof. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 50 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Uniwersytet 

Gdański spółki celowej pod firmą: „Centrum Badań i Komercjalizacji Nowych Technologii 

Uniwersytetu Gdańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Gdańsku. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 10 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zgodnie z § 14 Regulaminu Senatu 

UG uchwały Senatu dotyczące przyjęcia lub zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów 

statutowego składu Senatu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających  

w uczelni. 

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że uchwała ta była omawiana na 

poprzednim posiedzeniu Senatu. Chodzi o to, żeby zracjonalizować zasady tworzenia 

stanowisk pracy. Związki zawodowe zgłosiły dwie uwagi do projektu uchwały. Według 

związków jest pewna wątpliwość w sytuacji, kiedy stanowisko pracy miałoby być tworzone w 

jednostce organizacyjnej będącej częścią większej jednostki organizacyjnej. Wydział 

obejmuje swoją strukturą także instytuty, w instytucie są katedry, w katedrze mogą być 

zakłady. Jeżeli stanowisko jest tworzone np. w zakładzie to pojawiła się wątpliwość, kto jest 

kierownikiem danej jednostki organizacyjnej dziekan czy kierownik katedry, zakładu czy 

dyrektor instytutu. Ponadto związki postulowały, aby tworzenie i znoszenie stanowisk pracy 

odbywało się z poszanowaniem kompetencji związków zawodowych i chodziło o to, żeby 
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taką deklarację wpisać do Statutu. Jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię, to po konsultacjach  

z Działem Zarządzania Kadrami uznano, że proponowana zmiana Statutu nie wychodzi poza 

formułę językową, która dotychczas obowiązywała. Treść tego przepisu nigdy nie budziła 

wątpliwości interpretacyjnych, jeśli chodzi o wydziały przyjmowano, że kierownikiem danej 

jednostki organizacyjnej jest zawsze dziekan, natomiast jeżeli stanowisko było tworzone  

w mniejszej jednostce, to dziekan rozmawiał na ten temat z kierownikiem zakładu, katedry 

lub dyrektorem instytutu, ale była to kwestia rozstrzygana w ramach wydziału. Taka praktyka 

nigdy nie budziła wątpliwości. W związku z tym modyfikowanie dotychczasowej formuły 

wydaje się być niecelowe. Jeśli chodzi o dodanie do Statutu UG zapisu zgodnie, z którym 

tworzenie i znoszenie stanowisk miałoby odbywać się z poszanowaniem kompetencji 

związków zawodowych, to byłaby to jedynie deklaracja. Kompetencje związków 

zawodowych wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących i niezależnie od tego czy 

coś zostanie zapisane w Statucie czy nie, to te kompetencje i tak istnieją. Mogłaby powstać 

istotna wątpliwość prawna, czy można wpisywać do Statutu UG, czyli aktu niższej rangi niż 

ustawa kompetencje, które wynikają z aktów wyższego rzędu. Jeżeli jakaś kwestia jest 

uregulowana w ustawie, to nie można jej regulować w akcie niższego rzędu. Przeprowadzono 

rozmowy z przedstawicielem związków zawodowych i ostatecznie związki zawodowe nie 

wnoszą uwag do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu UG.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 49 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zauważył, że od jakiegoś czasu na każdym 

kolejnym posiedzeniu Senat UG zajmuje się zmianami Statutu UG. Czy byłoby możliwe, aby 

propozycje zmiany Statutu UG były zbierane i omawiane jako większy pakiet zmian np. raz  

w roku? 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że jest to słuszna uwaga, chyba, że będą to 

zmiany niezbędne, pilne wymagane przez MNiSW.  

 

 

ad 11 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

uruchomienia na Wydziale Chemii i Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki od roku 

akademickiego 2014/2015 międzywydziałowego kierunku studiów Bezpieczeństwo jądrowe  

i ochrona radiologiczna. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że mają to być studia pierwszego 

stopnia. W związku ze zmianami polityki energetycznej Polski oraz jej sąsiadów, zwłaszcza 

wschodnich istnieje zapotrzebowanie na takie studia. Absolwent znajdzie pracę nie tylko  

w związku z budową ewentualnych elektrowni jądrowych, ale także w stacjach sanitarno-

epidemiologicznych, niektórych Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz w zakładach zajmujących 

się obrotem materiałami niebezpiecznymi w różnych sektorach przemysłu.  

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że utworzenie tego kierunku 

wymagało wielu uzgodnień i w związku z tym Senacka Komisja ds. Kształcenia nie miała 

możliwości debatować nad tym projektem na posiedzeniu. Komisja głosowała poprzez 

internet i pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

 Prof. dr hab. J. Bolałek zauważył, że we wniosku napisano, iż studia będą 

uruchomione od roku akademickiego 2014/2015. Kiedy będzie przeprowadzana rekrutacja?  
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 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Prorektor ds. Studenckich  

prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski będzie o tym mówił w dalszej części posiedzenia Senatu 

UG.  

 Prof. UG, dr hab. S. Rodziewicz-Motowidło zwróciła się z prośbą o poparcie wniosku. 

Na Wydziale Chemii pracują wysokiej klasy specjaliści z zakresu radiochemii, działa 

Pracownia analityki i radiochemii środowiska. Uruchomienie tego kierunku znacznie 

przyczyni się do rozwoju tego kierunku w regionie.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 47 osób tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Chemii i Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Informatyki od roku akademickiego 2014/2015 międzywydziałowego 

kierunku studiów Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 12 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie uzupełnienia uchwały nr 27/13 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że  

zmiana polega na dodaniu tabeli z zasadami rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego  

i drugiego stopnia na kierunki: Fizyka, Fizyka medyczna oraz Matematyka prowadzone  

w języku angielskim przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz tabeli  

z zasadami rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Bezpieczeństwo 

jądrowe i ochrona radiologiczna prowadzony przez Wydział Chemii oraz Wydział 

Matematyki, Fizyki i Informatyki. Przedstawione zasady rekrutacji zostały poparte przez 

Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. W załączniku nr 2 do uchwały nr 27/13 Senatu 

Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim  

w roku akademickim 2014/2015 dodaje się limity przyjęć na studia stacjonarne pierwszego 

stopnia kierunek Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna oraz na studia stacjonarne 

pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim na Wydziale Matematyki, 

Fizyki i Informatyki. Istnieje pilna potrzeba uruchamiania na Uniwersytecie Gdańskim 

kierunków anglojęzycznych, trzeba pozyskiwać studentów zagranicznych. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 49 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia uchwały nr 27/13 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 13 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu UG w sprawie warunków i 

trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016.  

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że 

w załączniku nr 1 do uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 kwietnia 



11 

 

2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne  

i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016 dodaje się tabele 

z zasadami rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunki: Fizyka, 

Fizyka medyczna oraz Matematyka prowadzone w języku angielskim przez Wydział 

Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz zasadami rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego 

stopnia na kierunek Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna prowadzony przez 

Wydział Chemii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Nie uwzględniono limitów, 

ponieważ będą one omawiane dopiero w kwietniu lub maju 2015 roku. W tabeli dotyczącej 

rekrutacji na kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna rekrutacja znajduje 

się zapis, że rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez 

Senat UG w terminie do dnia 31.12.2014 roku. Uwaga ta jest już nieaktualna, ponieważ 

kierunek został dziś zatwierdzony przez Senat UG.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 14 

 Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 24 kwietnia 2014 roku. 

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

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

24 kwietnia 2014 roku. 

 

 

ad 15 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że 13 czerwca o godz. 11.00 odbędzie 

się uroczystość nadania Panu Profesorowi Henrykowi Kozłowskiemu tytułu doktora honoris 

causa Uniwersytetu Gdańskiego. 

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

Senatorowie otrzymali informację o aktywności Biura Karier UG. Jednym z zadań Prorektora 

ds. Kształcenia jest zdynamizowanie działalności tej jednostki tak, aby zaczęła udzielać 

studentom silniejszego wsparcia. 

 Prof. UG, dr hab. S. Rodziewicz-Motowidło zaprosiła do udziału w Forum 

Gospodarczym, które odbędzie się 17 czerwca o godz. 14.00 na Wydziale Chemii. Spotkanie 

będzie poświęcone inteligentnym specjalizacjom. W spotkaniu udział wezmą Marszałek  

M. Struk, Dyrektor NCBR prof. J. Kurzydłowski i prawdopodobnie minister P. Orłowski. 

Prof. UG, dr hab. S. Rodziewicz-Motowidło zaprosiła do udziału w tym spotkaniu wszystkie 

osoby, które są zainteresowane inteligentnymi specjalizacjami. 

 Dr K. Ślusarska przypomniała, że jakiś czas temu Uczelnia umożliwiła pracownikom 

przystąpienie do ubezpieczenia grupowego w PZU wraz z rodzinami. Byłoby dobrze gdyby 

była możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia dotyczącego pakietów 

zdrowotnych. Czy Uczelnia mogłaby pośredniczyć w załatwieniu pakietów pozwalających na 

korzystanie z takich przychodni jak Luxmed czy Swissmed? 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że PZU oferuje pakiet 

zdrowotny w przychodni lekarskiej Luxmed, która bardzo dobrze wykonuje usługi medyczne. 

Sprawę tę można załatwić za pośrednictwem Uniwersytetu Gdańskiego. O ile pracownik 

decyduje się na dodatkowy pakiet medyczny Dział Płac automatycznie pobiera opłatę za 

wybrany program opieki zdrowotnej. 
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 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że prof. Marek Żukowski  

z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Harald Weinfurter z Uniwersytetu w Monachium 

zostali laureatami piątej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus 

przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) za prowadzone wspólnie badania naukowe w zakresie fizyki kwantowej. To 

międzynarodowe wyróżnienie przyznawane jest raz na dwa lata dwóm naukowcom, 

polskiemu i niemieckiemu, którzy realizują wspólny projekt badawczy raz na dwa lata.  

Dziekan prof. dr hab.. P. Bojarski odnosząc się do informacji o działalności Biura 

Karier zwrócił uwagę na wynik badań ankietowanych studentów. Okazuje się, że 30% 

studentów ogóle nie wie, że takie Biuro istnieje. Byłoby dobrze gdyby informacja ofercie tego 

Biura była bardziej rozpowszechniona.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdził, że ta uwaga 

jest słuszna i przypomniała, że w ostatnim akapicie dokumentu przedłożonego Senatorom 

napisano, iż w semestrze letnim 2014 rozpoczęła się kampania informacyjna Biura Karier na 

wydziałach UG, mająca na celu zachęcenie tych studentów, którzy jeszcze nie znają biura do 

korzystania z jego oferty. Biuro otwarte jest na wszelkie sugestie i wskazówki dotyczące 

swojej działalności, stara się odpowiadać na potrzeby studentów i pracodawców. 

 Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że na Uniwersytecie Gdańskim  

w budynku Biblioteki Głównej powstała sala do wideokonferencji. Umożliwia ona bardzo 

dobrą komunikację na przykład podczas przeprowadzania postępowań habilitacyjnych. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że opracowywana jest instrukcja, 

która uporządkuje procedurę korzystania z zestawu wideokonferencyjnego.  

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

odbędzie się 26 czerwca 2014 roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska.  
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