
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 28 stycznia 2016 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- prof. dr hab. Lucynie Kopciewicz z Wydziału Nauki Społecznych akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- prof. dr hab. Marioli Bidzan z Wydziału Nauk Społecznych akt potwierdzający zatrudnienie 

na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- prof. dr hab. Wojciechowi Kubińskiemu z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Mai Wojciechowskiej z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Katarzynie Wojan z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Tomaszowi Dzido z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek pogratulował nowo zatrudnionym profesorom  

i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Wydział Matematyki, Fizyki  

i Informatyki był mocno zaangażowany w organizację Roku Matematyki na Pomorzu. Na 

terenie województwa pomorskiego zorganizowano wiele wydarzeń promujących matematykę. 

Wydział otrzymał podziękowania i statuetkę od Marszałka województwa. Rektor prof. dr hab. 

B. Lammek poinformował, że przekazał pracownikom listy gratulacyjne i zaznaczył, że 

wszelkie tego typu inicjatywy mają duże znaczenie dla wizerunku Uczelni.  

 

 

ad 2  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska wręczyła doktorantom 

Uniwersytetu Gdańskiego dyplomy potwierdzające przyznanie nagród Rektora za wybitne 

osiągnięcia naukowe, organizacyjne i sportowe. Dyplomy otrzymali: Aleksandra Dydecka, 

Piotr Smoliński, Ludmiła Sromek, Marcin Borchardt, Joanna Pranczk, Magdalena 

Zdrowowicz, Małgorzata Ciepłuch, Magda Dublinowska, Wacław Kulczykowski, Alicja 

Mikołajczyk, Paweł Nastrożny.  

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

wszystkim wyróżnionym. 

 

 

ad 3  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska wręczyła studentom 

Uniwersytetu Gdańskiego dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. 

Dyplomy otrzymali: Marta Słomińska, Maciej Mańko, Anna Wiejak, Jakub Kumirski. 

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

wszystkim wyróżnionym. 
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ad 4 

 Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby tak. 

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w 

Uniwersytecie Gdańskim.  

2. Wręczenie doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Rektora za wybitne 

osiągnięcia naukowe, organizacyjne i sportowe. 

3. Wręczenie studentom Uniwersytetu Gdańskiego dyplomów potwierdzających 

przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia 

na rok akademicki 2015/2016. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

5.1. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Grzegorza 

Piwnickiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5.2. Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Ryszarda Szadziewskiego na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5.3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Tomasza Ciszewskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5.4. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Bogdana Burliga na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń 

należących do Uniwersytetu Gdańskiego położonych w Gdańsku przy ul. Kładki 24/25 

na rzecz firmy Blirt S.A.  

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego na 2015 rok. 

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

Gdańskiego nr 2/14 w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych. 

9. Zatwierdzenie recenzji opracowanej przez prof. dr hab. A. Zielińską-Głębocką w 

związku z wszczęciem postępowania o nadanie dr Andrzejowi Byrtowi tytułu doktora 

honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

10. Zatwierdzenie recenzji opracowanej przez prof. dr hab. A. Zielińską-Głębocką w 

związku z wszczęciem postępowania o nadanie profesorowi Elhananowi Helpmanowi 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.  

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w 

sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 

Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

12. Informacja Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego nauczycieli 

akademickich o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela 

Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego.  

13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 17 grudnia 2015 roku. 

14. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 5.1 

 Prof. dr hab. S. Kruszyńska przedstawiła wniosek Wydziału Nauk Społecznych  

o zatrudnienie prof. dra hab. Grzegorza Piwnickiego na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 48 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. 

dra hab. Grzegorza Piwnickiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.2 

 Prof. dr hab. M. Ziętara przedstawił wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. 

dra hab. Ryszarda Szadziewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

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

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. 

Ryszarda Szadziewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.3 

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

Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Tomasza Ciszewskiego 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.  

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

Tomasza Ciszewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.4 

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

o zatrudnienie dra hab. Bogdana Burliga na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 49 osób tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

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

Bogdana Burliga na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 6  

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

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń należących do Uniwersytetu 

Gdańskiego położonych w Gdańsku przy ul. Kładki 24/25 na rzecz firmy Blirt S.A.  

 Kanclerz UG prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że chodzi o kontynuację 

umowy, która obowiązuje już od dwóch lat. Na dzień dzisiejszy firma Blirt S.A. dzierżawi  

357 m2 powierzchni. Na to nie była potrzebna zgoda Senatu UG, ponieważ wartość 

dzierżawionej nieruchomości nie była duża. Obecnie przedmiotem umowy najmu są 

pomieszczenia o łącznej powierzchni 1070 m² należy, więc na nowo procedować umowę oraz 

przedłożyć ją MNiSW oraz Ministerstwu Skarbu Państwa. Firma Blirt S.A. została w dużej 

części założona przez byłych pracowników i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego. Z firmą 

jest podpisane porozumienie o współpracy w zakresie praktyk studenckich, wsparciu 

studentów, zatrudnianiu i wspólnych badaniach. Wynegocjowano opłaty za czynsz, firma 

będzie również partycypowała w kosztach utrzymania budynku. 
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 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy 

uwzględniono prośbę MWB UG i GUMed o pozostawienie pewnej powierzchni niezbędnej  

w związku z realizacją projektów unijnych o charakterze komercyjnym. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że wszystkie wnioski 

dotyczące zagospodarowania budynku usytuowanego przy ul. Kładki zostały rozpatrzone 

pozytywnie. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zauważył, że dobrze się dzieje, że te pomieszczenia 

zostaną zagospodarowane a Uczelnia może liczyć na zyski z tego tytułu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 49 osób tak, 1 osoba 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń należących 

do Uniwersytetu Gdańskiego położonych w Gdańsku przy ul. Kładki 24/25 na rzecz firmy 

Blirt S.A.  

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 nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego na 2015 rok. 

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

jest okazją do podsumowania zmian, które nastąpiły w przychodach i wydatkach Uczelni  

w stosunku do planu na rok 2015. Wydatki zostały już poniesione, teraz można je tylko 

rejestrować oraz przewidywać, w których pozycjach zwiększą się w stosunku do pierwotnego 

planu. Można również przewidywać na co zostaną przeznaczone zwiększone przychody, o 

których mowa w dotacji podstawowej oraz dotacji na działalność naukową i na stypendia 

studenckie. Nowelizacja została przygotowana wspólnie z Działem Kontrolingu. Od 1 lutego 

wszystkie prace analityczne dotyczące finansów zostaną przejęte przez Dział Kontrolingu, 

którym kieruje Pani mgr Edyta Bonusiak. Dział został wzmocniony przez osoby, które 

dotychczas pracowały w Dziale Sprawozdawczości i Analiz Ekonomicznych. 

Sprawozdawczością i POL-onem będzie zajmowała się Sekcja ds. Sprawozdawczości.  

W czerwcu ubiegłego roku zmniejszyła się wielkość dotacji podstawowej. Takie zmniejszenie 

najczęściej wynika z podania nieprecyzyjnych informacji do algorytmu. Wszystkie dane 

przekazywane do systemu POL-on muszą być bardzo dokładne. W październiku oraz  

w grudniu z MNiSW przyszły informacje o zwiększeniu dotacji łącznie o kwotę 5381000 zł, 

co jest wykazane w tabeli w poz. 2.1 a. Według ocen bazujących na wykonaniu do grudnia 

oraz przewidywanych dalszych rejestrowanych fakturach wydatki wzrosną w pozycji 

„wynagrodzenia” oraz pozycji „pozostałe wydatki”. Zwiększone są również wydatki na usługi 

obce, w tym remonty. Jeśli chodzi o działalność naukowo-badawczą została zwiększona 

dotacja na utrzymanie potencjału badawczego z tytuły niespodziewanego znalezienia 

martwego ciała finwala. Nie ma decyzji o SPUB na utrzymanie specjalnego urządzenia 

badawczego na Wydziale Biologii. Zwiększeniu uległy nakłady na stypendia doktorskie  

i dotację na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. Nie ma istotnych zmian  

w odniesieniu do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz nie ma jeszcze pełnych 

danych dotyczących inwestycji i remontów. W poprzednich latach zdarzało się, że AZS 

przekraczał budżet, teraz tak się nie dzieje, ponieważ Związek uzyskał dotację z firmy 

Aluship. Radio Mors decyzją Kanclerza uzyskało dodatkowe zwiększenie środków  

w związku z zakupami sprzętu. Nie obserwuje się zagrożenia przekroczenia wydatków 

środków przydzielonych w planie na rok 2015 w innych jednostkach. Do końca marca 

rejestrowane są wszelkie dane, faktury dotyczące wydatków za rok poprzedni. Gdy się to 
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stanie zostaną podane wstępne wyniki wydziałów a także całej Uczelni. Plan na rok bieżący 

będzie opracowany wówczas, gdy będzie znana wielkość dotacji. 

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

głosowała w trybie elektronicznym. Ponieważ sprawa dotyczy nowelizacji planu rzeczowo-

finansowego za ubiegły rok i właściwie chodzi o urealnienie danych, Komisja nie zgłosiła 

uwag. Na 18 członków głosowało 12 i Komisja pozytywnie zaopiniowała tę nowelizację.  

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego teraz 

dokonywana jest nowelizacji planu na 2015 rok, skoro jest już rok 2016.  

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

nowelizacja planu nie jest obowiązkiem, ale raczej dobrym zwyczajem. Chodzi o to żeby 

Senat UG był poinformowany o istotnych zmianach w planie, który wcześniej uchwalił. 

Każda istotna zmiana dotycząca wpływów i wydatków powinna być zaznaczona nowelizacją 

planu rzeczowo-finansowego.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że dzięki takiej nowelizacji 

NIK w trakcie kontroli może ustosunkować się do budżetu Uczelni. Zdarzało się, że Uczelnia 

dostawała w styczniu otrzymywała dotacje na miniony rok. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego na 2015 rok. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 8  

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/14  

w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych. 

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

w załączniku do uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/14 w sprawie Regulaminu 

Studiów Podyplomowych w § 23 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Umowa wskazana w § 3 ust. 

2 może dopuszczać wydanie absolwentowi studiów podyplomowych dyplomu 

okolicznościowego, którego wzór jest zatwierdzany przez Prorektora ds. Kształcenia  

i stanowi załącznik do umowy.” Uczelnia gwarantuje sobie wpływ na formę i treść takiego 

dyplomu okolicznościowego. Inicjatywa wyszła od kierowników studiów podyplomowych, 

którzy prowadzą studia wspólnie z innymi instytucjami. Chodzi o to, żeby współudział tych 

instytucji został w jakiś sposób zaznaczony. 

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

Senacka Komisja ds. Kształcenia pozytywnie zaopiniowała tę propozycję.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

nr 2/14 w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 9  

 Prof. dr hab. A. Zielińska-Głębocka przedstawiła recenzję opracowaną w związku  

z wszczęciem postępowania o nadanie dr Andrzejowi Byrtowi tytułu doktora honoris causa 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

Recenzja w załączeniu do oryginału protokołu.  
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 Prof. dr hab. A. Zielińska-Głębocka poinformowała, że dr Andrzej Byrt jest 

absolwentem byłej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, był wieloletnim ambasadorem 

Polski w Niemczech, obecnie we Francji i Monako, jest wybitnym działaczem państwowym  

i organizacyjnym zaangażowanym w promocję Poznania i regionu Wielkopolski. Zasługi  

dra Andrzeja Byrta bez wątpienia uzasadniają wniosek o nadanie Mu tytułu doktora honoris 

causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  

Senat UG zatwierdził recenzję opracowaną przez prof. dr hab. A. Zielińską-Głębocką  

w związku z wszczęciem postępowania o nadanie dr Andrzejowi Byrtowi tytułu doktora 

honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  

 

 

ad 10  

 Prof. dr hab. A. Zielińska-Głębocka przedstawiła recenzję opracowaną w związku  

z wszczęciem postępowania o nadanie profesorowi Elhananowi Helpmanowi tytułu doktora 

honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.  

Recenzja w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Prof. dr hab. A. Zielińska-Głębocka poinformowała, że profesor Elhanan Helpman jest 

jednym z największych światowych specjalistów w zakresie nowej teorii handlu 

międzynarodowego oraz wzrostu gospodarczego. Jest osobą o ogromnym dorobku i wiedzy, 

na całym świecie cieszy się zasłużonym prestiżem. Pełnił funkcje publiczne w Izraelu, ma też 

bardzo silne więzi z Polską, zaangażował się w proces transformacji w Polsce po 1989 roku. 

Jest ogromnym autorytetem, naukowcem światowej klasy i w pełni zasługuje na przyznanie 

godności honoris causa.  

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

Senat UG zatwierdził recenzję opracowaną przez prof. dr hab. A. Zielińską-Głębocką  

w związku z wszczęciem postępowania o nadanie profesorowi Elhananowi Helpmanowi 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

 

ad 11 

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

zmiany uchwały Senatu UG nr 102/12 w sprawie składu osobowego stałych komisji 

senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że w składzie Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Nauczycieli Akademickich w miejsce mgr Bożeny Mrozowskiej powołuje się mgra Rafała 

Kuletę ze Studium Języków Obcych.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie składu 

osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 

2012-2016. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 12 

 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski, Rzecznik Dyscyplinarny do spraw postępowania 

etycznego nauczycieli akademickich zgodnie z § 66 Kodeksu Nauczyciela Akademickiego 

Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił informację o przestrzeganiu postanowień Kodeksu 

Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego.  
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 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że pod koniec 2015 roku wpłynęły 

dwa wnioski, jeden z nich został już rozpatrzony a drugi zostanie rozpatrzony w przyszłym 

tygodniu. To, że jest tak mało tego typu spraw świadczy o tym, że w Uczelni jest dobry stan 

relacji międzyludzkich.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek podziękował prof. dr hab. inż. J. Błażejowskiemu za 

to, że pełni tę funkcję w sposób wyważony, niepowodujący zadrażnień i nasilania konfliktów.  

 

 

ad 13 

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

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia  

17 grudnia 2015 roku. 

 

 

ad 14 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że w dniach 19.11 – 23.12.2015 roku 

odbyła się kontrola NIK, która miała na celu zbadanie inwestycji w szkolnictwie wyższym w 

latach 2009 – 2015, finansowanych z dotacji MNiSW. Kontrola obejmowała następujące 

zadania: budowa budynku administracji centralnej oraz duża infrastruktura badawcza  

o wartości powyżej 500 tysięcy złotych. Kontrola zakończyła się pomyślnie a pracownicy 

administracji centralnej zostali pochwaleni za przygotowanie danych. W ocenie ogólnej 

napisano, że NIK ocenia pozytywnie podejmowane działania w zakresie planowania  

i realizacji badanych inwestycji oraz efektywności i ich wykorzystania. Zwrócono jedynie 

uwagę na niską intensywność wykorzystania posiadanej aparatury i zalecono podjęcie działań 

mających na celu efektywne wykorzystanie systemu BECKMAN do badań naukowych.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek podziękował Kanclerzowi prof. UG, dr hab.  

J. Gwizdale, zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów mgr inż. K Czerwińskiej, 

Kwestor mgr Oldze Dziubek oraz pracownikom administracji centralnej za współpracę przy 

obsłudze kontroli. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że po piętnastominutowej przerwie 

odbędzie się zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów i należy podpisać się na nowej 

liście obecności. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder odnosząc się do wyników 

kontroli NIK w sprawie wykorzystania infrastruktury badawczej poinformował, że należy 

rejestrować czas pracy urządzeń badawczych oraz określić jaka jest wartość udostępnienia 

tych urządzeń dla celów badawczych przez podmioty zewnętrzne. Takie wnioski są już 

składane między innymi w programie Horyzont 2020. W poniedziałek odbędzie się spotkanie 

z udziałem Dziekana WOiG, kierownictwa CTT oraz przedstawicieli kilku działów Uczelni  

w sprawie określenia ceny za udostępnianie urządzeń badawczych. Pierwszy projekt dotyczy 

WOiG, ale docelowo obejmie wszystkie wydziały, które mogą świadczyć tego typu usługi 

udostępniania dla celów komercyjnych. Efektywne wykorzystanie aparatury z jednej strony 

wspomoże dążenia Uczelni mające na celu uczestnictwo w programie Horyzont 2020, który 

zakłada komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej a z drugiej strony uwzględnione 

zostaną zalecenia NIK. Dziekani powinni zastanowić się nas tym w jaki sposób podejść do 

tego zagadnienia na poszczególnych wydziałach, istotna jest kwestia określenia wartości 

czasu pracy osób, które obsługują sprzęt. Podstawowe informacje jednostkowe dotyczące 

poszczególnych urządzeń muszą pochodzić z wydziałów. 

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

opracowane sprawozdanie z działalności Uczelni za rok 2014/2015 i jest ono dostępne  

w całości na stronie internetowej poprzez BIP. 
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 Prof. dr hab. B. Lammek pogratulował prof. dr hab. Markowi Żukowskiemu  

z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, który został 

laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2015 w kategorii 

nauk przyrodniczych i ścisłych. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że dziś o godz. 12. 00  

w imieniu Uniwersytetu Gdańskiego będzie podpisywał z Województwem Pomorskim 

porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza. Oznacza to, że zostaje otwarta 

kolejna ścieżka dająca możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z nauką  

i innowacjami. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że Uczelnia stara się  

o przyznanie logo Europejskiej Karty Naukowca. Wniosek został złożony. Otrzymanie 

takiego logo jest honorowym osiągnięciem, ale daje również pewne przywileje, ponieważ  

w wielu konkursach na projekty europejskie można uzyskać dodatkowe punkty. Ma to 

znaczenie również przy parametryzacji, bo daje dziesięć punktów dla każdego wydziału  

w kryterium drugim. Wniosek po złożeniu wniosku jest recenzowany. Uzyskane recenzje są 

pozytywne, ale pewne rzeczy należy poprawić. Najważniejszą sprawą, na którą zwrócono 

uwagę jest fakt, że nie przeprowadzono wśród pracowników i doktorantów ankiety 

pokazującej opinie reprezentacji pracowników o realizacji na Uczelni procedur związanych  

z pracownikami i doktorantami. Taka ankieta została opracowana i jest dostępna on line. 

Wszyscy dziekani zostali poproszeni o zachęcanie pracowników i doktorantów do 

wypełnienia tej ankiety. Będzie ona aktywna do 26 lutego 2016 roku. Komisja Europejska 

postawiła bardzo wysoką poprzeczkę, a mianowicie taka ankieta będzie zaliczona, gdy 

wypełni ją co najmniej 50% pracowników i doktorantów. Ankieta nie jest skomplikowana, do 

wyboru są trzy odpowiedzi.  

 Dr M. Rychłowska przypomniała, że na Kampusie powstały nowe siedziby 

wydziałów, ale w żadnym z tych budynków nie można otworzyć bufetu. Czy władze Uczelni 

mają pomysł na rozwiązanie tego problemu? Stołówka lub bufet zewnętrzny byłyby jakimś 

rozwiązaniem. Druga sprawa dotyczy nazwy Działu Kontrolingu. Wydaje się, że należy dbać 

o czystość języka polskiego i unikać używania nazw anglojęzycznych. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że na Wydziale Chemii nie może być 

bufetu ze względu na okres trwałości. Na razie problem rozwiązano w ten sposób, że na 

zewnątrz budynku stoi samochód, z którego sprzedaje się jedzenie.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że okres trwałości wynosi pięć 

lat od momentu przyjęcia budynku i rozliczenia inwestycji przez Unię Europejską. Nowe 

budynki pracują już prawie trzy lata i jeszcze takiej kontroli nie było. Pierwsi kontrolujący 

Wydział Biologii i Wydział Chemii pojawią się pod koniec lutego bieżącego roku. Uczelnia 

jest w trudnej sytuacji. Powstał pomysł, aby Centrum Transferu Technologii wspólnie ze 

spółką transferu technologii i komercjalizacji badań przy wykorzystaniu środków 

finansowych kontrahentów biznesowych utworzyli Centrum Integracji Akademickiej,  

w którym byłby bufet, pomieszczenia dla studentów, Parlamentu i jednostek kulturalnych. 

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

odbędzie się 25 lutego 2016 roku.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska 

Rektor 

Przewodniczący Senatu  

Uniwersytetu Gdańskiego 

 

prof. dr hab. Bernard Lammek  


