
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 25 czerwca 2015 roku 

 

 

 Posiedzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- dr hab. Grzegorzowi Krzykowskiemu z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- dr hab. Beacie Grobelnej z Wydziału Chemii akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Katarzynie Hebel z Wydziału Ekonomicznego akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 JM Rektor pogratulował nowo mianowanym profesorom i życzył dalszych osiągnięć 

w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że prof. UG, dr hab. Michał Harciarek 

Z Wydziału Nauk Społecznych otrzymał prestiżową nagrodę naukową Polskiej Akademii 

Nauk imienia Andrzeja Malewskiego.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zaczyna się przeprowadzka do 

nowego budynku Neofilologii oraz Rektoratu. Marszałek Województwa Pomorskiego 

przekazał Uczelni kolejną, prawdopodobnie nie ostatnią transzę środków na finansowanie tej 

inwestycji. Dzięki temu kredyt będzie znacząco mniejszy. 

 

 

ad 2 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 42 osoby tak. 

Senat UG 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 Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dr hab. Beaty Pastwy-

Wojciechowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

3.2.Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dr hab. Hanny Brycz na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3.Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Ewy Graczyk na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4.Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Grażyny Tomaszewskiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5.Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Tadeusza Danilewicza na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.6.Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. Jagienki Rześny-Cieplińskiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
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3.7.Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Letkiewicza na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.8.Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Jezierskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.9.Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Radosława Giętkowskiego 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2014 rok. 

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

Uniwersytetu Gdańskiego na 2015 rok.  

6. Zatwierdzenie recenzji sporządzonej przez prof. dra hab. Marka Żukowskiego  

w związkuz wszczęciem postępowania o nadanie Profesorowi Maciejowi 

Lewensteinowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. 

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

Gdańskiego nr 22/15 w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i 

prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Uchwały nr 46/14 Senatu UG  

w sprawie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.  

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

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Uchwały nr 76/09 Senatu UG  

w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

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

Gdańskiego nr 64/14 w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, 

opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i 

warunków zwalniania z tych opłat. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących 

uchwalania programów studiów, w tym planów studiów, na studiach pierwszego  

i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 28/15  

w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 

14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania imion aulom w budynku Wydziału 

Nauk Społecznych UG. 

15. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 28 maja 2015 roku. 

16. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił wniosek Wydziału Nauk Społecznych  

o zatrudnienie prof. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Prof. dr hab. S. Kruszyńska zwróciła się z prośbą o poparcie wniosku. Dziekan prof. 

dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska łączy pracę naukowa z praktyką, jest bardzo mocno 

zaangażowana w działalność organizacyjną.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 44 osoby tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

prof. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 3.2  

 Dziekan prof. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska przedstawiła wniosek Wydziału 

Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dr hab. Hanny Brycz na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 48 osób tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. 

dr hab. Hanny Brycz na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.3 

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

o zatrudnienie dr hab. Ewy Graczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 43 osoby tak, 3 osoby 

nie, 7 osób wstrzymało się od głosu.  

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

Ewy Graczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.4 

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

o zatrudnienie dr hab. Grażyny Tomaszewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 42 osoby tak, 3 osoby 

nie, 8 osób wstrzymało się od głosu.  

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

Grażyny Tomaszewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.5 

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

Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Tadeusza Danilewicza na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego 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 dra hab. 

Tadeusza Danilewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.6 

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

Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. Jagienki Rześny-Cieplińskiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

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

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

Jagienki Rześny-Cieplińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.7 

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

Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Letkiewicza na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 50 osób tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  

dra hab. Andrzeja Letkiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.8 

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

Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Jezierskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

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

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra 

hab. Andrzeja Jezierskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.9 

 Prof. dr hab. J. Warylewski przedstawił wniosek Wydziału Prawa i Administracji  

o zatrudnienie dra hab. Radosława Giętkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 46 osób tak, 5 osób 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie 

dra hab. Radosława Giętkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 4 

 Kwestor mgr O. Dziubek przedstawiła projekt uchwały Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego 

za 2014 rok. 

 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że rok 2014 Uczelnia zamknęła zyskiem 

netto w wysokości 294.637,68 zł zwiększającym fundusz zasadniczy Uniwersytetu 

Gdańskiego. W porównaniu z rokiem ubiegłym zysk zmniejszył się, ale odnotowano wzrost 

sumy bilansowej. Istotnym czynnikiem w aktywach są dość duże nakłady na środki trwałe  

w budowie, są to nakłady na Neofilologię, nowy budynek Rektoratu, Biotechnologię a także 

na statek Oceanograf. Jeśli chodzi o rachunek zysków i strat, to osiągnięto wzrost 

przychodów o 6%. Polepszył się wynik na działalności operacyjnej. Sprawozdanie zostało 

zbadane przez biegłego rewidenta i uzyskało pozytywną opinię w zakresie przedstawienia 
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informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Uczelni, jest zgodne  

z zasadami polityki rachunkowości i innymi przepisami prawa.  

 Prof. dr hab. J. Burnewicz Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów 

poinformował, że Komisja nie miała istotnych uwag do sprawozdania i trzynastoma głosami 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego za 2014 rok. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 5 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego na 2015 rok.  

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

pozycje planu rzeczowo-finansowego: działalność dydaktyczna i utrzymanie Uniwersytetu 

Gdańskiego, działalność naukowo-badawcza, inwestycje budowlane i modernizacyjne, 

remonty budynków i urządzeń, 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 decyzją 

z 20 maja 2015 roku Uczelnia otrzymała zwiększoną dotację podstawową na ostatni etap 

podwyżek płac. Z analizy wielkości dotacji podstawowej nieuwzględniającej podwyżki płac 

wynika, że na rok 2015 Uczelnia otrzymała dotację o 0,11% niższą niż w roku ubiegłym. Pięć 

spośród dziewiętnastu największych uniwersytetów polskich otrzymało większą dotację niż  

w roku ubiegłym. Uniwersytet Jagielloński otrzymał dotację wyższą o 1,5%, Uniwersytet 

Warszawski o 1,49%, Uniwersytet Poznański o1,25 %, Uniwersytet Łódzki o 0,84%, 

Uniwersytet Rzeszowski o 0,77%. Uniwersytet Gdański znalazł się na szóstej pozycji 

z dotacją mniejszą o 0,11% niż w 2014 roku. Niektóre uniwersytety uzyskały dotację 

mniejszą nawet o od 2 do 3 %. Pozycja Uniwersytetu Gdańskiego wynika ze składników 

algorytmu, między innymi z liczby studentów. Na naszej Uczelni studiuje o 0,18% więcej 

studentów studiów stacjonarnych niż w roku ubiegłym. W tym roku zadania projakościowe 

nie są dofinansowywane. Jeśli chodzi o opłaty za świadczone usługi edukacyjne można 

prognozować, że wykonanie będzie niewiele mniejsze niż wykonanie w 2014 roku. 

Uniwersytet Gdański bardzo aktywnie zabiega o przychody z prowadzenia odpłatnej 

działalności edukacyjnej. W stosunku do innych uniwersytetów spadki z tego tytułu są 

wolniejsze niż w innych uniwersytetach. W ubiegłym roku dobrze wypadły wpływy z opłat za 

studia podyplomowe, kursy oraz kształcenie w języku obcym. Pozostałe wpływy są na 

poziomie roku ubiegłego, ale z powodu zmiany perspektywy finansowania niższe będą środki 

zagraniczne, będzie mniej programów europejskich. Jeśli chodzi o sprzedaż środków 

trwałych, to bardzo trudno przewidzieć jak sytuacja się rozwinie. W tym roku na konto 

Uczelni wpłyną środki ze sprzedaży na rzecz Politechniki Gdańskiej nieruchomości położonej 

w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 34. Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki to dotacja pokrywa 

wcześniejsze podwyżki płac, co nie było takie pewne. Jeżeli Uczelnia będziemy utrzymywała 

aktywność we wszystkich innych składnikach algorytmu to można mieć nadzieję, że te 

podwyżki zostaną pokryte z dotacji podstawowej. Jest to ważne, gdyż pracownicy 

Uniwersytetu Gdańskiego jako jedni z nielicznych od pierwszej tury dostali podwyżki na stałe 

do pensji a nie tylko w postaci dodatku. Na remonty w tym roku planuje się kwotę  

w wysokości ponad 6 mln złotych. W pozostałych wydatkach ujęto także środki na 
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wyposażenie nowych budynków. Kwota planowana na działalność statutową jest mniejsza niż 

w roku ubiegłym, w dużym stopniu decyduje o tym kategoria jednostki. W stosunku do roku 

2012 spadek wynosi około 20%. Wielkość wydatków planowana jest na podstawie 

wykonania w latach poprzednich. W większości przypadków remonty są finansowane ze 

środków ogólnouczelnianych. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na remont  

i modernizację Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki. Niektóre prace remontowe należy 

wykonać ze względu na decyzje Sanepidu i Straży Pożarnej. Część prac rozpoczęto już  

w 2014 roku. Jeśli chodzi o fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów planuje 

się zwiększenie kwoty na utrzymanie domów i stołówek studenckich w stosunku do 

wykonania w roku ubiegłym o około 4 mln złotych. W pozycji „dofinansowanie pozostałych 

jednostek i zadań celowych Uniwersytetu Gdańskiego” zwiększyła się kwota na Bibliotekę 

Główną z tym, że to nie są środki dedykowane Bibliotece w pełnym zwiększeniu  

z tegorocznego budżetu, gdyż Biblioteka zaoszczędziła znaczne środki w poprzednim roku 

chcąc je przeznaczyć na zakup wielu baz oraz na wymianę sprzętu komputerowego. 

Zwiększeniu uległy także środki, którymi dysponuje Prorektor ds. Nauki. Będą one 

przeznaczone na kształcenie i rozwój kadr naukowych. Dziekani wnioskowali  

o dofinansowanie wydania najlepszych publikacji, które wymagają finansowania przez autora 

w wysoko punktowanych, światowej rangi czasopismach. Zostaną opracowane zasady, które 

określą, kto i w jakim zakresie będzie mógł ubiegać się o te środki. Środki na dofinansowanie 

pozostałych jednostek i zadań celowych planuje się zwiększyć o około 1 mln złotych. Mimo, 

że rok zapowiada się bezpiecznie finansowo to na pewno nie da się uniknąć napięć i dlatego 

należy racjonalnie gospodarować środkami finansowymi.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wyjaśnił, że zwiększona dotacja będzie 

głównie przeznaczona na finansowanie płatnych publikacji, gdyż niektóre czasopisma żądają 

opłaty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za opublikowanie jednego artykułu. Te koszty 

mogą być pokrywane z grantu, ale zdarza się, że grant się już skończył a prace zawierające 

wyniki badań dopiero będą publikowane. Jeżeli Senat przyjmie uchwałę zatwierdzającą plan 

rzeczowo-finansowy, to w najbliższym czasie dziekani otrzymają informację o tym w jakich 

sytuacjach można będzie ubiegać się o te środki.  

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

o zobowiązaniach Uczelni dotyczących spłat kredytów inwestycyjnych w bieżącym roku na 

budowę budynku Wydziału Nauk Społecznych, budynku Neofilologii i budynku administracji 

centralnej. Ponieważ Uczelnia dwukrotnie uzyskała dofinasowanie od Marszałka 

Województwa Pomorskiego wykorzystanie kredytu inwestycyjnego będzie mniejsze. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że są duże szanse, iż Uczelnia uzyska 

kolejne wsparcie finansowe.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zauważył, że plan rzeczowo-finansowy na rok 

bieżący jest sporządzamy trochę inaczej niż sprawozdanie finansowe. W sprawozdaniu 

dotyczącym rozliczenia roku ubiegłego wykazano wynik finansowy 300000 złotych na plus. 

Z danych dotyczących działalności dydaktycznej i badawczej wynika, że wydatki są znacznie 

większe niż wpływy i wyższe niż w poprzednim roku. Czy przygotowano symulację wyniku 

finansowego dotyczącego sprawozdania finansowego wysyłanego do MNiSW i innych służb 

finansowych? 

 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że w planie rzeczowo-finansowym bardziej 

wykazuje się wpływy i wydatki, natomiast w sprawozdaniach finansowych przekazywanych 

do Ministerstwa i do GUS wynik jest planowany na podstawie kosztów i przychodów. 

Generalnie symulowany wynik na ten rok to około 1 milion złotych zysku. Jeśli chodzi  

o koszty i przychody, to tam wchodzi amortyzacja, w związku z tym to się nieco inaczej 

kształtuje.  
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 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zauważył, że w tym roku amortyzacja istotnie 

wzrosła i jeszcze wzrośnie, więc wynik finansowy pogorszy się. 

 Kwestor mgr O. Dziubek potwierdziła, że rzeczywiście amortyzacja wzrosła, ale 

jednocześnie, jeśli chodzi o urządzenia i maszyny to po stronie pozostałych przychodów 

operacyjnych jest kwota dotacji, która wprawdzie nie w pełni, ale jest równoważnikiem tej 

wysokiej amortyzacji.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński z tej informacji wynika, że Uczelni nie grozi ujemny 

wynik finansowy, co można było wnioskować z danych przedstawionych w planie. 

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

wynik finansowy ma wpływ sprzedaż nieruchomości. Wynik finansowy nagle się poprawia, 

kiedy uda się sprzedać nieruchomości za kilka czy kilkanaście milionów złotych. Jest to 

jednak jednorazowa, chwilowa poprawa. Generalnie ruchy w sprzedaży nieruchomości na 

wielu uczelniach bardzo zakłócają wynik, który jak wszyscy oczekują ma być 

odzwierciedleniem sposobu gospodarowania środkami pieniężnymi w Uczelni. 

 Prof. dr hab. J. Burnewicz Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów 

poinformował, że Komisja po wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień dwunastoma głosami 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przyczyny 

zmniejszania się dotacji na działalność statutową. 

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

ze sposobem dzielenia środków finansowych przez MNiSW pomiędzy uczelnie, PAN  

i instytuty badawcze. Istotny jest algorytm a w praktyce liczba osób zaangażowanych w prace 

naukowo-badawcze oraz kategoria jednostek. Kiedy zmienia się liczba pracowników pod 

uwagę brane są pewne progi dopuszczalnego wahania w górę i w dół wielkości dotacji  

w stosunku do dotacji z roku poprzedniego. Ważna jest także kosztochłonność badań w danej 

dyscyplinie. Wszystkie uniwersytety skarżą się na to, że fundusz na działalność statutową jest 

coraz mniejszy i stanowi coraz mniejszy udział w przychodach z działalności naukowo-

badawczej. Kiedyś było to prawie 60% teraz niecałe 40%. Założenia tej zmiany były takie, że 

środki na działalność statutową zostaną obniżone, ale za to zwiększone zostaną fundusze na 

granty w NCN i NCBiR. Teraz okazuje się, że co piąty wniosek nie dostaje dofinansowania  

a ponadto nastąpiły zmiany w strukturze algorytmu, nie ma stałej przeniesienia. 

Spowodowało to dość duże wahania w wysokości środków przyznanych wydziałom. 

Generalnie wydziały eksperymentalne otrzymały nieco mniej środków a wydziały  

tzw. społeczne i ekonomiczne nieco więcej.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, ze uczestniczył w debacie dotyczącej 

przyszłości nauki polskiej. Wielu mówców podkreślało to, że MNiSW nie rozumie, iż dotacja 

służy podtrzymaniu potencjału badawczego i zmniejszanie jej przy rosnącej ilości aparatury 

jest bezsensowne. Przy okazji coraz bardziej zauważalne są wzmożone działania mające celu 

podwyższenie bądź utrzymanie jak najwyższej kategorii i tu istotnym czynnikiem jest liczba 

dobrych publikacji zamieszczanych w najlepszych czasopismach. Najbliższa kategoryzacja 

będzie niezwykle istotna, również w kontekście zróżnicowania uniwersytetów.  

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

z działalności statutowej na pracownika uniwersytetu w Polsce rocznie przypada około 3500 

złotych, natomiast jeśli chodzi o środki, które uczelnie pozyskują z programów badawczych 

łącznie z tymi budżetowymi to na Uniwersytecie Gdańskim jest to około 32000 złotych, 

Uniwersytecie Jagiellońskim około 50000 złotych a na Uniwersytecie Warszawskim około 

100 000 złotych na pracownika. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab.  

M. Szreder poinformował, że plan rzeczowo-finansowy po raz pierwszy przygotował Dział 

Kontrolingu a Dział Sprawozdawczości Finansowej nadal monitoruje bieżącą sytuację 

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

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego na 2015 rok. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 6 

 Prof. dr hab. Marek Żukowski przedstawił recenzję opracowaną w związku  

z wszczęciem postępowania o nadanie Profesorowi Maciejowi Lewensteinowi tytułu doktora 

honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Recenzja w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Prof. dr hab. Marek Żukowski poinformował, że Profesor Maciej Lewenstein urodził 

się w Warszawie. Studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a doktorat 

uzyskał na uniwersytecie w Essen w 1983 roku. Rozprawę habilitacyjna przeprowadził  

w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Profesor jest jednym z najwybitniejszych 

optyków kwantowych na świecie, wniósł wybitny wkład w rozwój szeroko pojętej optyki 

kwantowej i optyki atomowej, cieszy się olbrzymim szacunkiem środowiska naukowego. 

Ponadto jest autorem ponad 500 prac naukowych i jednym z najbardziej cytowanych autorów 

z tych dziedzin. Ostatnio zajmuje się między innymi kondensatami Bose'a-Einsteina. 

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

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG zatwierdził recenzję sporządzoną przez prof. dra hab. Marka Żukowskiego  

w związku z wszczęciem postępowania o nadanie Profesorowi Maciejowi Lewensteinowi 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Recenzja w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 7 i ad 8 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 22/15 w sprawie Regulaminu 

zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej 

oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu 

Gdańskiego a także projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Uchwały nr 46/14 Senatu 

UG w sprawie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że jakiś czas temu zgodnie 

z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym został uchwalony Regulamin zarządzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Proponowana zmiana ma na celu uzupełnienie i poprawienie przepisów zawartych  

w Regulaminie zgodnie z sugestiami pracowników naukowych Uczelni. 

 Prof. UG, dr hab. J. Kruczalak-Jankowska przypomniała, że wtedy, kiedy 

przyjmowano ten Regulamin sygnalizowano już, że prace nad procedurą komercjalizacji nie 

są w pełni zakończone, będą kontynuowane w związku z koniecznością doprecyzowania 

samych zasad komercjalizacji. Zasady komercjalizacji są skierowane głównie do wydziałów 

eksperymentalnych i dlatego uznano, że szczegółowe zasady komercjalizacji nie muszą być 

ujęte w samym Regulaminie, wystarczy je doprecyzować w schemacie komercjalizacji oraz 

opartej na schemacie komercjalizacji Instrukcji komercjalizacji. Wprowadzenie tej Instrukcji 

jako załącznika do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych  



9 

 

i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego wymaga drobnej zmiany w samym 

Regulaminie. Kolejna zmiana związana z precyzowaniem procedur komercjalizacji została 

zawarta w Regulaminie Centrum Transferu Technologii, dlatego punkty 7 i 8 porządku obrad 

są omawiane łącznie. Z Dyrektorem CTT uzgodniono, że wzory dokumentów związanych  

z komercjalizacją będą opracowywane na bieżąco w miarę potrzeb i zdobytych doświadczeń 

przez Dyrektora CTT. Wzory te będą dostępne poprzez stronę internetową CTT lub 

bezpośredni kontakt z pracownikami Centrum. Następna zmiana Regulaminu Centrum to 

zmiana § 2 ust. 1 pkt 10. Polega ona na tym, że Centrum będzie organizowało co najmniej raz 

w roku szkolenia dla pracowników Uczelni w zakresie działalności prowadzonej przez 

Centrum. Szkolenia będą dotyczyły zarządzania prawami autorskimi i zasadami 

komercjalizacji, bo jest to problematyka, która zaczyna nabierać coraz donioślejszego 

znaczenia a jest problematyką skomplikowaną. Przyjęcie Instrukcji komercjalizacji jako 

załącznika do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi spowodowało konieczność 

wprowadzenia kilku zmian porządkujących. Dodatkową zmianą jest zmiana § 7 ust. 3 

Regulaminu zarządzania. Pierwotnie założono, że komercjalizacją bezpośrednią, która polega 

przeze wszystkim na sprzedaży praw majątkowych, oddawaniu do korzystania w drodze 

umów licencyjnych będzie zajmowało się CTT, natomiast spółka celowa będzie służyła 

komercjalizacji pośredniej, między innymi poprzez tworzenie spółek celowych. Dyrektor 

Centrum zwrócił uwagę na to, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym istnieje 

możliwość aby komercjalizacją bezpośrednią zajmowała się spółka celowa, czyli żeby była 

możliwość powierzenia spółce celowej także zarządzanie prawami autorskimi w celu 

komercjalizacji bezpośredniej. W związku z tym proponuje się następujące brzmienie § 7 ust. 

3 Regulaminu: „Uniwersytet może powierzyć spółce celowej, na podstawie umowy, 

zarządzanie prawami do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie 

komercjalizacji bezpośredniej. Decyzję w zakresie zarządzania prawami do wyników badań 

naukowych lub prac rozwojowych w zakresie komercjalizacji bezpośredniej oraz co do 

odpłatności lub nieodpłatności przedmiotowej umowy podejmuje Rektor.” Są zmiany stricte 

związane z zarządzaniem prawami autorskimi i zasadami komercjalizacji, przy czym 

o obowiązku komercjalizacji mówi się wyłącznie w stosunku do wyniku badań naukowych  

i prac rozwojowych, o których mowa w art. 86d ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Generalnie są to wynalazki, wzory użytkowe i prace rozwojowe. Dyrektor CTT zobowiązał 

się do umieszczania na bieżąco na stronie internetowej Centrum orzecznictwa sądowego  

i wytycznych Ministerstwa, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma definicji ustawowej prac 

rozwojowych. Zgodnie z sugestiami, które padły na kwietniowym posiedzeniu Senatu UG 

Komisja ds. Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych w Uniwersytecie Gdańskim 

przygotowała również propozycję zmiany § 5 ust. 4a. Chodzi o częściowe wyłączenie prawa 

pierwszeństwa publikacji, które z mocy ustawy na dzień dzisiejszy przysługuje 

Uniwersytetowi Gdańskiemu. Prof. UG, dr hab. M. Zieleniecki w swojej opinii stwierdził, że 

kwestię prawa pierwszeństwa publikacji można uregulować w Regulaminie a nie w umowach 

o pracę, gdyż takie rozwiązanie sugeruje ustawodawca. W związku z tym należałoby 

popracować jeszcze nad brzmieniem § 5 ust. 4a w kierunku doprecyzowania obowiązków  

i praw Uniwersytetu oraz pracowników. W obecnie zaproponowanym brzmieniu § 5 ust. 4a 

jest znacznie korzystniejszy dla pracowników, ale nie można pominąć interesu Uniwersytetu 

Gdańskiego i zupełnie wyłączać prawa pierwszeństwa publikacji. Z tego powodu Komisja 

zaproponowała, aby prace nad brzmieniem § 5 ust. 4a Regulaminu były kontynuowane.  

W związku z tym § 5 ust. 4a zostanie wyłączony spod głosowania. Dzisiejsze głosowanie 

będzie dotyczyło przyjęcia pozostałych zmian w Regulaminie Centrum Transferu Technologii 

oraz zmian w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i komercjalizacji w tym przyjęcia 

Instrukcji jako załącznika do Regulaminu.  



10 

 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że nad omawianymi 

dokumentami pracowały trzy komisje jednocześnie – Komisja Organizacji i Rozwoju, 

Komisja Badań Naukowych i Komisja Rozwoju Kadr Naukowych. Po uwzględnieniu kilku 

wniosków Komisje zaakceptowały obydwa projekty.  

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zgłosił uwagę do § 13 Instrukcji komercjalizacji, 

dotyczącego realizowania projektów badawczych pod kierownictwem. Propozycja § 13 ust. 3 

brzmi następująco: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik zespołu 

badawczego może, na podstawie dokumentacji badawczej lub swojej wiedzy o udziale 

twórczym poszczególnych twórców, określić w zgłoszeniu wyników badań naukowych lub 

prac rozwojowych proporcje wkładów twórców w sposób inny niż określony w ust. 1 i 2. 

Twórcy wchodzący w skład zespołu badawczego mogą odwołać się do Uniwersyteckiej 

Komisji ds. własności intelektualnej celem rozstrzygnięcia zaistniałego konfliktu co do 

autorstwa lub proporcji wkładów. Nie wyłącza to żądania ustalenia autorstwa ani proporcji 

wkładów na drodze sądowej.” Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zaproponował, żeby z § 13 

ust. 3 wykreślić słowa: „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” oraz „w sposób inny niż 

określony w ust. 1 i 2.” Wówczas zdanie to brzmiałoby: „Kierownik zespołu badawczego na 

podstawie dokumentacji badawczej lub swojej wiedzy o udziale twórczym poszczególnych 

twórców określa w zgłoszeniu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych proporcje 

wkładów twórców. Twórcy wchodzący w skład zespołu badawczego mogą odwołać się do 

Uniwersyteckiej Komisji ds. własności intelektualnej celem rozstrzygnięcia zaistniałego 

konfliktu co do autorstwa lub proporcji wkładów. Nie wyłącza to żądania ustalenia autorstwa 

ani proporcji wkładów na drodze sądowej.” Po tym zapisie mógłby znaleźć się kolejny, który 

teraz jest zawarty w § 13 ust. 2 „W braku określenia wkładów, o których mowa w ust. 1, 

domniemywa się, że wkłady twórców wchodzących w skład zespołu badawczego do tych 

samych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych są równe.” Zmiana ta 

rozwiązałaby kwestię podział wkładów w dużych zespołów badawczych kierowanych przez 

kierownika, który powinien ustalać ten podział. Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości co do 

sposobu ustalenia tych wkładów to poszczególni członkowie zespołu mieliby prawo do 

wniesienia zastrzeżenia do komisji a gdyby to nie skutkowało pozostaje droga sądowa. 

 Prof. UG, dr hab. J. Kruczalak-Jankowska stwierdziła, że jeżeli Senatorowie 

zaakceptują tę poprawkę to zostanie ona uwzględniona. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn ja poinformował, że propozycja 

Dziekana prof. dra hab. I. Koniecznego jest zasadna i można ją przyjąć. 

 

ad 7  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 47 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Senat UG wyłączając z głosowania § 5 ust. 4a Regulaminu oraz uwzględniając 

wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 22/15 w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

ad 8  

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

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 46/14 Senatu UG w sprawie 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 9 

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

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 przedstawił stanowisko Komisji ds. zmiany Statutu UG 

do zapisów, o których dyskutowano na poprzednim posiedzeniu Senatu UG. Jeśli chodzi  

o treść § 7 ust. 1 czyli o to, które wykłady mają być otwarte a które nie, przedmiotem 

kontrowersji były studia doktoranckie. Komisja postanowiła wyłączyć z katalogu zajęć, które 

są otwarte niestacjonarne studia doktoranckie a nie studia doktoranckie w ogóle zgodnie  

z zasadą, że studia, które są odpłatne nie są otwarte. Druga sprawa dotyczyła udziału 

pracowników instytutu podczas wyłanianiu dyrektora instytutu. Komisja w § 48 ust. 2 dodała 

zapis mówiący o opinii zebrania ogólnego pracowników instytutu jako jednym z elementów, 

poprzedzających akt powołania i odwołania dyrektora instytutu. W poprzedniej propozycji 

wchodziła w grę jedynie opinia rady wydziału, teraz będzie to opinia rady wydziału i opinia 

zebrania ogólnego pracowników instytutu. Jeżeli chodzi o zasady wyłaniania władz Uczelni, 

czyli czy robi to kolegium elektorów czy Senat, to Komisja nie pracowała nad propozycją 

zmiany zasad wyboru władz uczelni czując się związana stanowiskiem Senatu UG, które 

zostało wyrażone na posiedzeniu Senatu UG w dniu 31 stycznia 2013 roku. Problem ten 

pojawił się już wcześniej przy okazji wprowadzania do Statutu poważnych zmian. Komisja 

skierowała wówczas do Senatu UG prośbę o podjęcie decyzji kierunkowej - czy Komisja ma 

pracować nad zmianą zasad wyboru władz, czy też Senat opowiada się za utrzymaniem 

dotychczasowego stanu rzeczy. Zdecydowaną większością głosów Senat opowiedział się za 

utrzymaniem dotychczasowego stanu rzeczy. W związku z tym Komisja nie zajmowała się 

tym zagadnieniem. Jeżeli teraz Senat podejmie inną decyzję, to Komisja jest gotowa zająć się 

tym problemem. Związki zawodowe działające w Uczelni przedstawiły opinię do 

proponowanych teraz zmian Statutu UG. Związki zawodowe miały uwagi do zapisu 

dotyczącego wyboru dyrektora instytutu i opinii zebrania ogólnego pracowników. Uwagi te 

zostały uwzględnione w obecnie omawianej wersji Statutu UG. Jeżeli chodzi o uwagę 

dotyczącą § 42 ust. 3 brzmiącego: „Uchwały rady wydziału podawane są do publicznej 

wiadomości przez ich umieszczenie na stronie internetowej wydziału i są przesyłane do 

Rektora”, to obecnie propozycja jest następująca: „Uchwały rady wydziału są przedkładane 

Rektorowi niezwłocznie po ich podjęciu.” Związki zawodowe uważają, że obowiązek 

publicznego ogłaszania uchwał stanowi jedną z najważniejszych form kontroli działalności 

organów wydziału i przejaw jawności funkcjonowania społeczności akademickiej.  

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz wyjaśnił, że Komisja nie znosi obowiązku publikacji uchwał rad 

wydziałów. Zasady ogłaszania aktów normatywnych Uczelni ustala Rektor w drodze 

zarządzenia. Napisano o tym w § 41 ust. 4 Statutu UG: „Rektor określa zasady tworzenia  

i ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych i innych aktów prawnych Uniwersytetu.” 

Ponadto należy zastanowić się czy i które uchwały powinny być publikowane w internecie, a 

które na przykład ze względu na ochronę dóbr osobistych nie powinny być publikowane. 

Związki zawodowe uznały, że w § 86 ust. 2 niejasne jest sformułowanie „pozytywna ocena 

pracy”. Nie wiadomo czy chodzi tu o ocenę kierownika jednostki, rady jednostki, pozytywną 

ocenę okresową czy też połączenie tych elementów. Trudno zgodzić się z zarzutem związków 

zawodowych, ponieważ pozytywną ocenę pracy formułuje zawsze kierownik jednostki 

organizacyjnej. W związku z tym Komisja nie zmieniała brzmienia § 86 ust. 2. Decydentem 

jest pracodawca, co nie znaczy, że nie bierze on pod uwagę opinii wyrażanych przez 

uprawnione gremia. Jeśli chodzi o uwagę dotyczącą § 90 ust. 1, który mówi  

o okresach niepodlegających wliczaniu do okresu, o którym mowa w art. 120 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym, to związki zawodowe zaproponowały uzupełnienie katalogu 
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okresów, które powodują zawieszenie biegu ośmioletniego okresu zatrudnienia asystenta lub 

adiunkta o urlop dla poratowania zdrowia. Z propozycją tą trudno się zgodzić, ponieważ § 90 

ust. 1 pkt 2 Statutu UG stanowi prostą kopię postanowienia ustawowego. W katalogu 

przewidzianym przez ustawę nie ma urlopu dla poratowania zdrowia. Zatem skoro 

ustawodawca nie dopuszcza takiej możliwości, aby urlop dla poratowania zdrowia zawieszał 

bieg tego ośmioletniego okresu zatrudnienia, to Senat UG też nie może tego zrobić. Urlop dla 

poratowania zdrowia może zostać udzielony po piętnastu latach pracy. Propozycja dodania do 

§ 96 postanowienia nakładającego na Odwoławczą Komisję Oceniająca obowiązku 

pisemnego uzasadniania „z urzędu” wykonywanych decyzji i doręczania ich stronom 

postępowania wydaje się być zasadna, racjonalna i sensowna także z perspektywy 

ewentualnych procesów sądowych, gdyż pracownicy mogą kwestionować postawę ich 

zwolnienia na skutek dwukrotnej negatywnej oceny. Dla Uczelni sytuacja będzie 

korzystniejsza, gdy uzasadnienie i okoliczności będą skonkretyzowane tym bardziej, że upływ 

czasu zatrze w pamięci członkom Komisji oceniającej okoliczności konkretnego przypadku. 

Zatem jest celowe, aby Komisja sporządzała pisemne uzasadnienia decyzji. Prof. UG, dr hab. 

M. Bogusz zaproponował dodanie w § 96 ust. 7 zdania o następującej treści: „Rozstrzygnięcie 

podjęte w wyniku rozpatrzenia odwołania Odwoławcza Komisja Oceniająca uzasadnia na 

piśmie oraz doręcza zainteresowanemu, bezpośredniemu przełożonemu, dziekanowi lub 

kierownikowi innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której zainteresowany 

wykonuje pracę.” 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zgłosiła wniosek  

o wyodrębnienie głosowania nad poprawką dotyczącą zmiany dotychczasowych zasad 

ponownej oceny nauczyciela akademickiego w przypadku, kiedy pierwsza ocena była 

negatywna. Chodzi o nowe brzmienie § 98. Dotychczas zasada była następująca – każdy 

nauczyciel akademicki, który otrzymał ocenę negatywną podlegał automatycznie ponownej 

ocenie po upływie roku od zakończenia procedury oceniającej. Komisja statutowa 

zaproponowała istotną zmianę tego zapisu na następujący: „W przypadku otrzymania przez 

nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, ocena na wniosek kierownika jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu, o której mowa w § 92 ust. 3, może być przeprowadzona nie 

wcześniej, niż po upływie 18 miesięcy od prawomocnego zakończenia procedury 

oceniającej.” Zmiana polega na tym, że okres między pierwszą a drugą oceną wydłuża się  

z roku do 18 miesięcy a ponadto uzależnia się ową drugą automatyczną do tej pory ocenę od 

wniosku kierownika jednostki organizacyjnej. Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab.  

A. Machnikowska przedstawiła argumenty, które uzasadniają nie tylko wniosek za tym żeby 

tę zmianę głosować odrębnie, ale również uzasadniają odrzucenie tej poprawki. Argument 

pierwszy to argument prawny. Z orzecznictwa sądowego w sprawach z udziałem 

pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy uznali, że ocena negatywna, którą otrzymali 

była nieuzasadniona wynika, że zbyt krótki okres między ocenami jest nieuprawniony. Sądy 

analizując okres między ocenami wskazują różne aspekty tego zagadnienia, ale żaden  

z nich nie zakwestionował dotychczasowego rocznego okresu między ocenami. W art. 124 

oraz 132 ustawy jest napisane, że ocenę pracowników, którzy nie są na mianowaniu 

przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata. Oznacza to możliwość zastosowania 

rozwiązania, które do tej pory obowiązywało. Przyjęcie okresu osiemnastomiesięcznego jest 

rozwiązaniem połowicznym, ponieważ biorąc pod uwagę cykl dydaktyczny oraz inne zapisy 

ustawowe, które między innymi mówią o tym, że rozwiązanie umowy o pracę za 

wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, to w rzeczywistości okaże się, że okres ten 

będzie wynosił nie osiemnaście miesięcy tylko dwa lata. Zdarza się, że ocena, którą uzyskał 

nauczyciel jest negatywna z powodu wadliwie prowadzonej przez niego dydaktyki. Dlaczego 

taki pracownik miałby być oceniany dopiero po osiemnastu miesiącach? Rok czasu jest 

okresem wystarczającym na to, żeby pracownik mógł samodzielnie albo przy wsparciu 
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wydziału lub innych upoważnionych do tego osób skorygować swoją dydaktykę. W trakcie 

dyskusji przedstawiono stanowisko, że rok czasu to w wielu dziedzinach jest zbyt krótki 

okres, aby opublikować swoje prace naukowe. Rzeczywiście, jeżeli ktoś wcale nie pracuje 

naukowo, to rok czasu na zmianę tego stanu jest okresem niewystarczającym i tu pierwsza 

ocena negatywna może skutkować wnioskiem do JM Rektora o rozwiązanie umowy o pracę. 

Natomiast są sytuacje, kiedy pracownik uzyskuje ocenę negatywną, ale wykazuje on dużą 

chęć poprawy i kontynuowania pracy. Może to dotyczyć takich przypadków jak 

niewywiązanie się z terminów czy niedokończenie pewnych prac. Trzeba zwrócić uwagę na 

to, że jeżeli zostanie przyjęte nowe rozwiązanie, to może pojawić się pomysł, żeby od razu po 

pierwszej ocenie negatywnej występować do Rektora o rozwiązanie stosunku pracy. Poza tym 

oprócz kwestii związanej z okresem między ocenami pojawia się drugi warunek, one muszą 

być spełnione łącznie - jest to działanie na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, czyli 

najczęściej dziekana. Rozwiązanie takie może spowodować zróżnicowanie sytuacji 

nauczycieli na różnych wydziałach, gdyż na jednym wydziale kierownik jednostki 

organizacyjnej będzie występował o ponowną ocenę a na innym wydziale korzystając ze 

swojego prawa tego nie zrobi i po pierwszej negatywnej ocenie pracownicy będą podlegali 

przyspieszonej następnej ocenie.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz zauważył, że zostały poruszone dwie kwestie – czy 

ponowna ocena ma być po osiemnastu czy dwunastu miesiącach, a druga sprawa to okres po 

upływie, którego musi nastąpić ocena obowiązkowa, ta automatyczna. Jeżeli chodzi o kwestię 

obligatoryjnego charakteru oceny i okresu po upływie, którego ona musi nastąpić Komisja 

brała pod uwagę informacje uzyskane z Działu prawnego oraz stanowiska sądów.  

Z uzyskanych informacji tych wynika, że ocena okresowa musi następować nie rzadziej niż 

raz na dwa lata a istota stanowiska sądów jest taka, że musi być jeden, jednolity termin. Ten 

termin nie może być zróżnicowany w zależności od tego, czy ktoś poprzednio uzyskał ocenę 

negatywną czy pozytywną. Jeżeli zostanie zachowana dotychczasowa treść § 96 Statutu UG, 

to osoby, które uzyskały ocenę pozytywną będą podlegały ocenie co dwa lata a osoby, które 

uzyskały ocenę negatywną będą podlegały automatycznej obligatoryjnej ocenie po upływie 

dodatkowego roku. Sądy nie zgadzają się z takimi zasadami. Termin automatycznej oceny 

musi być jeden i nie może zależeć od tego czy ocena jest pozytywna czy negatywna, bo 

inaczej osoby, które uzyskały ocenę negatywną będą dyskryminowane. Powinien być jeden 

reżim ocen, reżim automatyczny w regularnych odstępach czasu, przy zachowaniu 

jednolitego terminu dla wszystkich. Czym innym jest reżim ocen indywidualnych 

dokonywanych na wniosek i tu ten termin może być krótszy niż ten automatyczny, regularny. 

Kwestią otwartą jest to ile ten termin ma wynosić - dwanaście czy osiemnaście miesięcy. 

Istotą tego terminu jest danie pracownikowi czasu na poprawę. W skrajnym przypadku może 

być tak, że jeżeli nie będzie żadnego minimalnego terminu, to w sytuacji, gdy pracownik 

dostanie ocenę negatywną przełożony, który chce się go pozbyć już następnego dnia po 

otrzymaniu oceny negatywnej zarządzi ocenę w trybie indywidualnym. Po to żeby 

wyeliminować ryzyko powstania takiej sytuacji jest okres minimalny a kwestią otwartą jest to 

czy to będzie dwanaście czy osiemnaście miesięcy.  

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

nielogiczne jest powoływanie się na argument, iż ocena powinna być co dwa lata a potem 

mówienie o przejściu z roku na osiemnaście miesięcy. Z orzeczeń sądów w sprawach  

z zakresu prawa pracy dotyczących wyłącznie negatywnej oceny toczących się z udziałem 

Uniwersytetu Gdańskiego wynika, że sądy nie kwestionowały dotychczasowych regulacji 

zawartych w Statucie UG mówiących o ocenie po roku. Sądy zwracały uwagę to, że np. na 

danym wydziale nie dotrzymano tego standardu statutowego, czyli terminu rocznego  

i ocenę przeprowadzono szybciej.  
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 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że założenie, iż dziekani będą 

działali złośliwie, przeprowadzali wcześniejszą ocenę i przegrywali sprawy sądowe jest 

założeniem, które nie ma żadnej podstawy. Oceny i postępowania Komisji odwoławczej są 

bardzo ostrożne. Jest inna kwestia, która tu w ogóle nie była podnoszona a mianowicie, 

czemu służy ocena, szczególnie jak chodzi o działalność dydaktyczną. Jest ona po to żeby 

chronić sam proces dydaktyczny i studentów przed złym nauczycielem, bo tacy też się 

zdarzają. W związku z tym argumentacja dotycząca osiemnastu miesięcy i ochrony 

pracowników naprawdę nie ma żadnej podstawy. Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa 

poinformował, że popiera stanowisko Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab.  

A. Machnikowskiej i zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie ile czasu musi upłynąć, aby Komisja 

ds. zmiany Statutu UG uznała, że można już zająć się sprawą sposobu wybierania władz 

rektorskich. Jest to zagadnienie istotne dla Wydziału Filologicznego, ponieważ obecnie cztery 

osoby reprezentują 300 pracowników w tym 105 samodzielnych. Na innych wydziałach ta 

proporcja jest inna. 

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że Komisja może zająć się tą sprawą  

w każdej chwili pod warunkiem, że Senat UG zleci Komisji statutowej takie zadanie. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się z prośbą  

o wyjaśnienie, dlaczego Komisja proponuje niejednolity okres osiemnastomiesięczny skoro 

sądy oczekują, że to będzie okres jednolity. 

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz stwierdził, że chodzi o jednolity okres dla trybu oceny 

obligatoryjnej. Utrzymanie § 96 w dotychczasowym kształcie oznacza, że będą dwa terminy 

po upływie, których będzie następowała automatyczna ocena pracownika – jeden termin 

regularny dwuletni a drugi termin roczny po upływie, którego będą obligatoryjnie oceniani 

pracownicy, którzy otrzymali ocenę negatywną. Będą dyskryminowani, dlatego, że otrzymali 

ocenę negatywną w reżimie oceny automatycznej. Natomiast czym innym jest ocena na 

wniosek.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zauważył, że nie można mówić o dyskryminacji, bo 

można zwolnić pracownika już po pierwszej ocenie negatywnej a jednak najczęściej 

pracownicy dostają dodatkową szansę.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że z Działu prawnego Komisja uzyskała 

informację, że termin oceny automatycznej regularnej musi być jeden, nie dłuższy niż dwa 

lata. Nie może być tak, że pracownicy ocenieni pozytywnie mają termin dwuletni a ci, którzy 

otrzymali ocenę negatywną już po roku mają obligatoryjną, automatyczną ocenę.  

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

faktycznie zasady powinny być jednolite. Zasady są takie, że podlega się ocenie co dwa lata, 

ale wszyscy którzy otrzymali ocenę negatywną znajdują się w innej sytuacji i podlegają 

ocenie po roku. Należy pamiętać, iż art. 132 ustawy mówi „nie rzadziej niż”, a jeśli chodzi  

o ocenę na wniosek, to ona może pojawić się w każdym czasie. Rzeczywiście należy 

wystrzegać się sytuacji skrajnych takich jak przeprowadzenie oceny na wniosek dużo 

wcześniej. Automatyzm, który jest zawarty w § 96 w dotychczas obowiązującym brzmieniu 

nie narusza przepisów ustawy.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że popiera stanowisko Prorektor  

ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowskiej w tej kwestii. Natomiast jeśli chodzi  

o § 70 dotyczący wygaśnięcia mandatu dziekana dodano nowy zapis: „W przypadku 

wygaśnięcia mandatu dziekana przed upływem kadencji lub zawieszenia osoby pełniącej 

funkcję dziekana w pełnieniu obowiązków, kompetencje dziekana wykonuje najstarszy 

wiekiem prodziekan, a w razie jego braku – osoba wskazana przez radę wydziału.” Wydaje 

się, że rozwiązanie polegające na wskazaniu prodziekana najstarszego wiekiem nie jest dobre, 

ponieważ prodziekan ds. studenckich najczęściej wybierany jest przez studentów. 

Stwierdzenie, że powinna to być osoba wskazana przez radę wydziału byłoby wystarczające. 
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Ponadto wydaje się, że należy dodać zapis mówiący o tym, że w przypadku długotrwałej 

choroby czy nieobecności dziekana lub prodziekana rada wydziału wskazuje osobę, która 

będzie pełniła tę funkcję.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz zauważył, że ten przepis analogicznie dotyczy rektora  

i prorektorów. Komisja kierowała się zasadą senioratu. Takie rozwiązanie przyjęto na 

Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że rozwiązanie zaproponowane przez 

Dziekana prof. dra hab. J. Bielińskiego jest lepsze. W przypadku rektora decydowałby Senat 

UG a w przypadku dziekana rada wydziału. 

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że proponowane nowe rozwiązanie 

gwarantuje pewien automatyzm – wskazana osoba od razu pełniłaby funkcję rektora czy 

dziekana. W przeciwnym razie trzeba będzie czekać aż zbierze się Senat UG czy rada 

wydziału i dokona wyboru. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że jeżeli któraś z osób funkcyjnych 

rektor lub dziekan nagle zachoruje, to pierwszą rzeczą jaką robi jest udzielenie komuś 

pełnomocnictwa do wykonywania jego obowiązków, więc nie obciąża to ani na rady 

wydziału ani na Senatu. Dotychczasowa praktyka przekazywania kompetencji któremuś  

z zastępców wydaje się wystarczająca.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym znajduje się przepis, który stanowi, że Statut uczelni publicznej określa zasady 

powierzania obowiązków organu jednoosobowego w przypadku wygaśnięcia mandatu przed 

upływem kadencji. Jest to regulacja na czas przejściowy. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że najstarszy wiekiem może pełnić funkcję 

rektora czy dziekana do czasu, gdy Senat bądź rada wydziału kogoś wybiorą. 

 Prof. dr hab. J. Bolałek zauważył, iż w § 124 Statutu UG napisano, że przyjęcie  

w poczet studentów Uniwersytetu następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.  

Z kolei w § 125 napisano, że student składa ślubowanie a przecież kandydat staje się 

studentem dopiero po złożeniu ślubowania i immatrykulacji. Powinno być napisane, że to 

kandydat na studenta składa ślubowanie. 

 Prof. dr hab. W. Majewski odnosząc się do § 48 zaproponował, żeby 

dwukadencyjność rozszerzyć także na dyrektora instytutu podobnie jak to jest w przypadku 

dziekana i rektora.  

 Prof. dr hab. S. Kruszyńska poinformowała, że zaproponowano następujące brzmienie 

§ 48 ust. 2: „Dyrektora instytutu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana 

zaopiniowany przez zebranie ogólne pracowników instytutu oraz radę wydziału.” Wydaje się, 

że zapis mówiący o opinii zebrania ogólnego pracowników jest niepotrzebnym markowaniem 

demokracji, ponieważ pracownicy natychmiast zorientują się, że w rzeczywistości zostali 

pozbawieni możliwości wyboru. Jest to rozwiązanie połowiczne i niepotrzebne. Gdyby 

wprowadzono kadencyjność a kandydat byłby wybierany w tajnym i bezpośrednim 

głosowaniu sytuacja byłaby dużo lepsza, ponieważ pracownicy mieliby rzeczywisty udział  

w wyłanianiu władz. Do tej pory w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa kandydat 

na dyrektora instytutu przedstawiał pracownikom swój program i pracownicy mogli ocenić 

plany działalności. W tej chwili będą pozbawieni takiej możliwości, bo kandydat ma być 

wskazywany przez dziekana.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przypomniał, że dyskusja na ten temat toczyła się już na 

poprzednim posiedzeniu Senatu i zdecydowano się na rozwiązanie kompromisowe polegające 

na tym, że kandydat na dyrektora jest opiniowany przez zebranie ogólne pracowników 

instytutu oraz radę wydziału. Zdaniem Komisji ds. zmiany Statutu UG pozycja prawna 

dyrektora instytutu jest bliższa pozycji prawnej kierownika katedry niż dziekana stąd też nie 
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znajduje uzasadnienia powierzanie zebraniu ogólnemu pracowników instytutu tak silnych 

kompetencji. 

 Prof. dr hab. B. Nogalski poinformował, że nie podziela tego poglądu, gdyż instytut 

jest zupełnie inną jednostką niż katedra. W związku z tym pozbawianie pracowników wpływu 

na to będzie kierował tak dużym zespołem jest niezgodne z zasadami demokracji. Poza tym 

należy określić, który z dziekanów - odchodzący ze stanowiska czy je obejmujący będzie 

powoływał dyrektora instytutu. Udział pracowników w wyborze dyrektora instytutu jest 

ważniejszy niż opinia, bo opinię można pominąć.  

 Dr P. Zamojski zauważył, że w dotychczas obowiązującym § 46 ust. 5 Statutu UG 

napisano, iż kandydata na dyrektora instytutu wybiera w tajnym i bezpośrednim głosowaniu 

zebranie ogólne pracowników instytutu. Kandydat ten później był powoływany przez rektora 

na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału. Do tej pory zasady te doskonale się 

sprawdzały. Dr P. Zamojski poinformował, że reprezentuje instytut, w którym pracuje około 

90 pracowników i który obsługuje około 2,5 tysiąca studentów. Jest to swego rodzaju mały 

wydział i pracownicy oczekują, że ich decyzje będą respektowane.  

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider poinformowała, że zgadza się ze stanowiskiem 

przedstawionym przez prof. dra hab. B. Nogalskiego.  

 Dziekan prof. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska poinformowała, że również popiera 

to stanowisko, ponieważ doświadczenia zdobyte na Wydziale Nauk Społecznych pokazują, że 

takie rozwiązanie jest najbardziej sensowne i należy utrzymać dotychczas obowiązujące 

zapisy. 

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski stwierdził, że instytut w swojej strukturze bardziej 

przypomina wydział i dlatego ważna jest kadencyjność. Dyrektor instytutu nie powinien być 

traktowany inaczej niż rektor czy dziekan i pełnić funkcję przez kilka kadencji z rzędu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zauważył, że na Wydziale Ekonomicznym 

instytuty nie przypominają wydziałów, są stosunkowo małe. Wprowadzenie kadencyjności 

może spowodować, że będzie problem ze znalezieniem kolejnego kandydata na dyrektora 

instytutu i utrudni to funkcjonowanie wydziałów  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że na Wydziale Filologicznym 

są dwa instytuty, w których pracuje około 60-80 pracowników. Kształcą one około 1000 

studentów, są to duże instytuty bardziej podobne do wydziału niż do katedry. W związku  

z tym należy utrzymać dotychczasowe brzmienie tego paragrafu i dodać zapis  

o kadencyjności dyrektora instytutu. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że popiera zapis zaproponowany 

przez prof. UG, dra hab. M. Bogusza. Na Wydziale Zarządzania katedra liczy tyle samo osób 

co instytut. W instytucie dyrektor jest wybierany a w katedrze nie. 

 Prof. UG, dr hab. M. Wilczyński poinformował, że opowiada się za kadencyjnością, 

ponieważ czasem dochodzi do sytuacji patologicznych. Zdarza się, że ktoś ma trudności ze 

zrozumieniem tego, że kiedyś w końcu należy rozstać się z pełnioną funkcją a pracownicy 

instytutu nie do końca rozumieją, na czym polega rola dyrektora instytutu. Jest to służba  

i każdy samodzielny pracownik instytutu powinien rozumieć, że kadencyjność jest istotna. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski stwierdził, że z dyskusji wynika, iż z jednej 

strony chodzi o danie pracownikom demokracji, czyli prawa wyboru dyrektora instytutu,  

a z drugiej strony ogranicza się tę demokrację poprzez wprowadzenie zapisu, że dyrektor 

może pełnić tę funkcję przez dwie kadencje. Jeżeli dyrektor jest dobry, sprawdza się na 

swoim stanowisku, to pracownicy powinni móc wybrać go na dalszy okres czasu. Instytut 

rożni się od katedry, ponieważ jest dużo bardziej liczny. Może się zdarzyć, że  

w jakimś instytucie nie będzie chętnych do objęcia funkcji dyrektora i w tym momencie 

sytuacja jest jasna, ale dlaczego rozwiązywać instytut, który funkcjonuje 40 lat? Trzeba 
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zachować jakąś tradycję. Instytuty na Wydziale Ekonomicznym są starsze niż cały 

Uniwersytet Gdański.  

 Dr P. Zamojski poinformował, że na Wydziale Nauk Społecznych tradycją jest 

wybieranie dyrektorów instytutów i kadencyjność.  

 Prof. dr hab. S. Kruszyńska zauważyła, że w § 105 ust. 1 napisano, iż nauczyciel 

akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 

piętnastu lat w Uniwersytecie, ma prawo – na zasadach określonych w ustawie – do płatnego 

urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan jego 

zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. Wydaje się, że nie jest to dobre rozwiązanie, 

ponieważ nowy pracownik, który przeszedł do naszej uczelni z innej uczelni, często ma długi 

staż i jest cenionym pracownikiem naukowym a nie może skorzystać z takiego urlopu. 

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że zgodnie z art. 134 ust. 5 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 

pracy, po przepracowaniu co najmniej piętnastu lat w uczelni, ma prawo do płatnego urlopu 

dla poratowania zdrowia.  

 Dr P. Zamojski zauważył, że w szkołach innych niż uczelnie wyższe uzyskanie przez 

nauczycieli urlopu dla poratowania zdrowia nie wiąże się z przymusem pracy w jednej szkole, 

tylko w szkolnictwie w ogóle.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że prof. dr hab. W. Sanetra w komentarzu 

na temat urlopów dla poratowania zdrowia wyraził pogląd, iż w tym przypadku chodzi  

o uczelnię, która ma udzielić urlopu a nie o wszystkie, w których dana osoba była 

zatrudniona.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że w takiej sytuacji zapisu tego nie można 

zmieniać, musi pozostać w zaproponowanym brzmieniu.  

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

wydzielenie kwestii spornych i przegłosowanie ich osobno a dopiero potem wszystkich 

pozostałych poprawek, które nie budzą wątpliwości. Ostatnie głosowanie dotyczyłoby 

przyjęcia całego Statutu ze wszystkimi zmianami.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że o przyjęciu poszczególnych zmian 

przedłożonego projektu Statutu UG będzie decydowała zwykła większość.  

 

- § 96 

 Dodanie w ust. 7 do dotychczasowego zapisu następującego zdania „Rozstrzygnięcie 

podjęte w wyniku rozpatrzenia odwołania Odwoławcza Komisja Oceniająca uzasadnia na 

piśmie oraz doręcza zainteresowanemu, bezpośredniemu przełożonemu, dziekanowi lub 

kierownikowi innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której zainteresowany 

wykonuje pracę.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  

Senat przyjął proponowaną poprawkę.  

 

- § 98 

 Prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przypomniała, że w trakcie dyskusji wnioskowała 

o odrzucenie proponowanej poprawki. Głosowanie dotyczy § 98, ale nie w brzmieniu, które 

sformułowała Komisja statutowa tylko w brzmieniu dotychczasowego § 96. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało51 osób, 3 osoby tak, 48 osób 

nie. 

Senat UG nie przyjął proponowanej poprawki. 
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- § 48 

 Prof. UG, dr hab. m. Bogusz przypomniał, że chodzi o zasady wyboru dyrektora 

instytutu  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zauważył, że z dyskusji wynika, iż większość 

Senatorów opowiada się za utrzymaniem dotychczasowego zapisu, trzeba jeszcze 

zdecydować czy ma zostać wprowadzona kadencyjność.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że pierwsze głosowanie będzie dotyczyło 

tego, czy mają być utrzymane zasady, które są zawarte w dotychczas obowiązującym  

§ 46 ust. 5 i 6 stanowiące, iż kandydata na dyrektora instytutu wybiera w tajnym  

i bezpośrednim głosowaniu zebranie ogólne pracowników instytutu. Dyrektora instytutu 

powołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 40 osób tak, 8 osób 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG odrzucił poprawkę, utrzymał poprzednio obowiązujący zapis.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zwrócił się z prośbą o niepopieranie 

wniosku o wprowadzenie kadencyjności dyrektora instytutu.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że obecne głosowanie dotyczy § 46 ust. 8 

w dotychczas obowiązującym brzmieniu „Dyrektor instytutu jest powoływany na kadencję 

odpowiadającą kadencji władz Uniwersytetu. Powołanie może być odnawiane.” 

 Dr Miłosz zauważył, że kwestia kadencyjności nie była omawiana na poprzednim 

posiedzeniu Senatu UG w związku z tym może należałoby tę sprawę przesunąć na kolejne 

posiedzenie Senatu i przeprowadzić odrębne głosowanie.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że Senat może wyrazić opinię o tym czy 

dyrektor instytutu może pełnić tę funkcję maksymalnie przez dwie kadencje podobnie jak to 

jest w przypadku rektora i dziekanów.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 36 osób tak, 12 osób 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

 

§ 125  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przypomniał, że chodzi o to, iż ślubowanie składa osoba 

przyjęta na studia a nie student, bo studentem staje się dopiero po złożeniu ślubowania.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 46 osób tak, 2 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

 

 

Głosowanie nad całym Statutem UG z uwzględnieniem wprowadzonych poprawek.  

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

nie. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

 

ad 10 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Uchwały Senatu UG nr 76/09 w sprawie 

wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

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

chodzi tu o zmiany dotyczące wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Zmiany są niewielkie i polegają na zmianie podstawy prawnej oraz dodaniu dwóch nowych 
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elementów dotyczących systemu zapewniania jakości kształcenia. Od przyszłego roku 

akademickiego analiza przebiegu procesu kształcenia, prowadząca do doskonalenia 

wszystkich jego aspektów będzie przeprowadzana również poprzez: badania opinii 

pracowników UG, w tym badania ankietowe. W celu osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia 

wprowadza się Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie 

Gdańskim, zwany dalej Systemem Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego. Jego 

integralnymi elementami także procedura weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 40 osób, 39 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 76/09 Senatu UG w sprawie 

wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 11 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

nr 64/14 w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi 

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

opłat. 

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

wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie czytelności wzorów umów, żeby było jak 

najmniej wątpliwości, dlatego ujednolicono tytuły, doprecyzowano odesłania do ustawy  

i ujednolicono odesłania do przepisów wewnętrznych. Niektóre załączniki uchylono, 

ponieważ były one wprowadzone jednorazowo ze względu na okres przejściowy. Nie 

wprowadzano zmian merytorycznych tylko takie, które wynikły z dotychczasowych 

doświadczeń. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 41 osób, 39 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

nr 64/14 w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi 

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

opłat. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 12 

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

uchwały Senatu UG w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania 

programów studiów, w tym planów studiów, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz 

na jednolitych studiach magisterskich. 

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

uchwała precyzuje poprzednie zapisy, przepisy wewnętrzne Uczelni są dostosowywane do 

obowiązującej ustawy i rozporządzenia. Ponadto ustala się wzór formularzy: „Informacje 

ogólne o programie kształcenia dla kierunku studiów” oraz „Informacje ogólne o warunkach 

prowadzenia studiów”. Ponadto zdecydowano, iż wydziały będą mogły wprowadzać drobne 

zmiany bez zasięgania opinii Senatu UG. 

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

przy jednym głosie wstrzymującym poparła projekt uchwały. 
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 45 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania 

programów studiów, w tym planów studiów, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz 

na jednolitych studiach magisterskich. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 13 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 28/15 w sprawie organizacji 

potwierdzania efektów uczenia się. 

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

zmiana polega na tym, że dziekani będą określali szczegółowe zasady organizacji 

potwierdzania efektów uczenia się na wydziale. Dziekani uwzględniając harmonogram 

rekrutacji dla danego roku akademickiego obowiązujący w Uczelni będą ustalali również 

harmonogram potwierdzania efektów uczenia się w danym roku akademickim oraz po 

wstępnym rozpoznaniu sprawy osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się będą wyznaczali konsultanta i asesora do rozpatrzenia 

zgłoszenia tej osoby. 

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 28/15 w sprawie 

organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 14 

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

nadania imion aulom w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG. 

Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zgodnie z § 13 Statutu UG Senat 

Uniwersytetu, na wniosek Rektora, zaopiniowany przez Konwent Godności Honorowych, 

może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i salom imiona osób zasłużonych dla 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz uchwalać umieszczenie na terenie Uniwersytetu 

pamiątkowych tablic i rzeźb. Konwent Godności Honorowych pozytywnie zaopiniował 

wniosek Wydziału Nauk Społecznych. 

 Dziekan prof. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska poinformowała, że Rada Wydziału 

dokładnie przeanalizowała wnioski o nadanie aulom w budynku Wydziału Nauk Społecznych 

następujących imion: auli S 203 imię Profesor Romany Miller, auli S 204 imię Profesora 

Tadeusza Mądrzyckiego oraz auli S 205 imię Profesora Józefa Rembowskiego. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 40 osób, 40 osób tak. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania imion aulom w budynku Wydziału Nauk 

Społecznych UG. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 15 

 Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 28 maja 2015 roku. 

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

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 28 maja 

2015 roku. 

 

 

ad 16 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn zaprosił członków Odwoławczej 

Komisji Oceniającej na spotkanie, które odbędzie się o godz. 12.15. 

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

atmosferę, rzeczowość i współpracę w kończącym się roku akademickim. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Gdańskiego 

Przewodniczący Senatu 

 

prof. dr hab. Bernard Lammek 

 


