
 

 

Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 26 kwietnia 2018 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny. 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją 
nieobecność. Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 1 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył prof. dr hab. Adamowi Lesnerowi 
z Wydziału Chemii akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim, dr hab. dr hab. Lucynie Przybylskiej z Wydziału Oceanografii 
i Geografii i dr hab. Ewelinie Sokołowskiej z Wydziału Zarządzania akty potwierdzające 
zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. JM Rektor 
pogratulował wyróżnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej 
i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował dodanie do porządku obrad punktu 
8a - Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 55/12 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Informatyki. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora 
w Uniwersytecie Gdańskim.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

3.1. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie prof. dra hab. Jakuba Steliny na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab. Anny Mazurkiewicz na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Haas na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Tomasza Wiśniewskiego na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Artura Brackiego na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania Panu Profesorowi Andersowi Grubb z Lund 
University tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie umieszczenia w EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego 
pomnika Macieja Płażyńskiego.  

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na 
współfinansowanie projektu „Nadmorska Leśniczówka”. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie w sprawie trybu udzielania urlopu 
wypoczynkowego nauczycielom akademickim. 
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8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne 
i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 
2018/2019. 

8a        Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 55/12 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Informatyki.  

9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 
2018 roku.  

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 

ad 3.1 
Prof. dr hab. E. Bagińska przedstawiła wniosek Wydziału Prawa i Administracji 

o zatrudnienie prof. dra hab. Jakuba Steliny na stanowisku profesora zwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 49 osób tak, 5 osób 
wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie  
prof. dra hab. Jakuba Steliny na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.2 

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 
o zatrudnienie dr hab. Anny Mazurkiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab.  
Anny Mazurkiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.3  

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 
o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Haas na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego wniosek uzyskał 
niejednoznaczne poparcie Rady Wydziału, aż 20 osób wstrzymało się od głosu. Kolejne wnioski 
Wydziału Filologicznego także mają niejednoznaczne wyniki głosowania.  

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG stwierdził, że nie potrafi tego wyjaśnić, nie wie 
jakie wątpliwości mieli członkowie Rady Wydziału tym bardziej, że głosowanie nie było 
poprzedzone żadną dyskusją.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 46 osób tak 3 osoby nie, 
5 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie 
dr hab. Agnieszki Haas na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 3.4. 
Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dra hab. Tomasza Wiśniewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. W tym przypadku również nie było dyskusji, tylko jeden 
z pracowników wyraził wątpliwość, czy okres od habilitacji do złożenia wniosku o stanowisko 
profesora nadzwyczajnego nie powinien być nieco dłuższy.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 53 osoby tak, 2 osoby 
wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. 
Tomasza Wiśniewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.5 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że wniosek Wydziału Filologicznego 
o zatrudnienie dra hab. Artura Brackiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim nie uzyskał poparcia Rady Wydziału, w związku z tym wstrzymuje 
się od rekomendowania Senatowi tego wniosku, jednakże Biuro Prawne UG uznało, że wniosek 
powinien trafić pod obrady Senatu UG niezależnie od tego jaki jest wynik głosowania Rady 
Wydziału.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy w tym 
przypadku odbyła się dyskusja.  

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że głos zabrała jedna osoba, która 
stwierdziła, że zakres tematyki badawczej dra A. Brackiego jest tak duży, iż trudno sobie 
wyobrazić żeby jedna osoba z powodzeniem zajmowała się tak dużym obszarem nauki, poza tym 
dyskusji nie było.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 19 osób, tak, 21 osób nie, 
18 osób wstrzymało się od głosu. 
Senat UG negatywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. 
Artura Brackiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 4 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 
nadania Panu Profesorowi Andersowi Grubb z Lund University tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Dziekan dr hab. M. Makowski prof. UG poinformował, że grupa pracowników Wydziału 
Chemii zwróciła się z prośbą o rozważenie wniosku o nadanie Panu Profesorowi Andersowi 
Grubb z Lund University w Szwecji tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za 
wybitne osiągnięcia w zakresie chemii medycznej oraz za wpływ na rozwój nowej tematyki 
badawczej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydaturę tę mocno poparł prof. dr 
hab. Zbigniew Grzonka. Wniosek został skierowany do JM Rektora oraz Konwentu Godności 
Honorowych, który wydał opinię pozytywną. Profesor Anders Grubb jest jednym 
z najwybitniejszych światowych specjalistów w zakresie chemii medycznej. Wybitne osiągnięcia 
Profesora dobitnie potwierdza bogaty dorobek naukowy, około 400 prac oryginalnych 
opublikowano w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Prace Profesora były cytowane 
ponad 15 tysięcy razy a indeks Hirscha wynosi 65. Najbardziej spektakularnym odkryciem 
Profesora było odkrycie ludzkiej cystatyny C, a w 1986 roku wykrystalizowanie jej. Ważnym 
wątkiem w karierze Profesora jest Jego współpraca z naukowcami z Wydziału Chemii 
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Uniwersytetu Gdańskiego. Współpraca ta została zainicjowana w 1988 roku przez prof. dra hab. 
Zbigniewa Grzonkę, ówczesnego kierownika Katedry Organicznej. Owocem tej rozwijającej się 
przez lata współpracy są liczne publikacje i staże osób obecnie pracujących w tej Katedrze. Za 
cykl prac z zakresu badania ludzkiej cystatyny C gdańscy chemicy zostali w 2010 roku 
uhonorowani Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Profesor A. Grubb wielokrotnie był 
nagradzany za swoje badania. Opinie o dorobku Profesora sporządzili recenzenci: prof. dr hab. 
Jerzy Ciarkowski z Wydziału Chemii UG, prof. dr hab. Mariusz Jaskólski z Wydziału Chemii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz prof. Ulf. H. Lerner z Uniwersytetu w Gothenburgu 
w Szwecji. Opinie recenzentów są pozytywne, wszyscy podkreślali wysoką pozycję Profesora 
wśród chemików zajmujących się chemią medyczną jak też Jego silny związek z Wydziałem 
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Nie ma wątpliwości, że prof. Anders Grubb jest wybitnym 
uczonym o uznanym autorytecie międzynarodowym i w pełni zasługuje na uhonorowanie Go 
tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Rada Wydziału Chemii postanowiła 
że laudatorem w postępowaniu będzie prof. dr hab. Zbigniew Grzonka.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała potwierdził, że wniosek jest godny poparcia, doktorat 
honorowy będzie uwieńczeniem wieloletniej współpracy Profesora z Wydziałem Chemii 
Uniwersytetu Gdańskiego.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania Panu Profesorowi Andersowi Grubb z Lund 
University tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG podziękował za poparcie wniosku.  
 
 

ad 5 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

umieszczenia w EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego pomnika Macieja Płażyńskiego. Pomnik 
będzie znajdował się na wysokości centralnego wejścia do Wydziału Biologii, na głównej 
promenadzie parku. Konwent Godności Honorowych pozytywnie zaopiniował wniosek. 
JM Rektor przypomniał, że uchwałą Senatu UG 26/17 Senat nadał EkoParkowi imię Macieja 
Płażyńskiego w uznaniu zasług dla Uniwersytetu Gdańskiego. Trzeba jeszcze uzyskać zgodę 
władz Gdańska na postawienie cokołu i załatwić wszystkie wymagane procedury.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zaproponował, żeby w uchwale został dodany zapis, że 
ten pomnik jest wyrazem uznania dla osiągnięć Pana Macieja Płażyńskiego, Jego zasług 
politycznych i społecznych dla Pomorza i kraju.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że chodzi o podkreślenie szczególnych 
zasług Marszałka dla Uniwersytetu Gdańskiego i Jego związków z Uczelnią. Na początku lat 90-
tych Pan Maciej Płażyński był Wojewodą gdańskim, dzięki Jego decyzji Uniwersytet Gdański dziś 
ma taki piękny kampus. Treść uchwały zostanie doprecyzowana. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski zauważył, że 
w uchwale o nadanie EkoParkowi imienia Macieja Płażyńskiego znajduje się dobre 
uzasadnienie, wymienione są wszystkie zasługi Pana Macieja Płażyńskiego. Można je przenieść 
do omawianej teraz uchwały. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 59 osób tak, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie umieszczenia 
w EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego pomnika Macieja Płażyńskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 6 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Nadmorska 
Leśniczówka”. 
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że projekt ten jako jedyny z województwa pomorskiego został dofinansowany ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu 
„Edukacja ekologiczna” (III nabór 2017). Inicjatywa ta dopełni infrastrukturę na półwyspie 
helskim związaną ze Stacją Morską – znajduje się już tam Dom Morświna i sala konferencyjna. 
Cały budżet projektu wynosi 1 216 418,00 PLN, dofinansowanie z NFOŚiGW to 1 094 776,00 
PLN, wkład własny Uczelni wynosi 121 642,00 PLN. We wstępnym planie budżetowym na ten 
roku zaplanowano rezerwę na ten cel. Uchwała Senatu UG jest wymogiem formalnym. Projekt 
ma być zrealizowany do 30 kwietnia 2020 roku.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że istnieje pewnego rodzaju ryzyko 
finansowe, gdyż firmy budowlane wolą realizować bardziej kosztowne inwestycje. Ostateczny 
koszt wybudowania Leśniczówki będzie wynikał z przetargu. Obecnie planowana kwota wynika 
z kosztorysu, na moment procedowania wniosku o dofinansowanie ze strony NFOŚiGW. 
Wszystko będzie wiadomo po zakończeniu procesu wyłaniania wykonawcy. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 60 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie 
projektu „Nadmorska Leśniczówka”. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 7 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 
trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim.  

JM Rektor poinformował, że chodzi o cztery dni urlopu na żądanie. Urlop taki nie dotyczy 
nauczycieli akademickich. Urlop wypoczynkowy można wykorzystywać w czasie wolnym od 
zajęć. Najczęściej urlopy są wykorzystywane w okresie wakacji letnich, ale jest grupa 
pracowników, którzy korzystają z urlopu w czasie przerwy zimowej. Musi to być bardzo dobrze 
zorganizowane, żeby urlopy nauczycieli nie zakłócały przebiegu zimowej sesji egzaminacyjnej. 
Wszystkie dni urlopu przysługują pracownikom w roku kalendarzowym a nie w roku 
akademickim.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że część pracowników planuje urlopy 
w kolejnym roku kalendarzowym, czyli w styczniu lub lutym. W § 1 ust. 2 projektu uchwały 
napisano: „W przypadku niewykorzystania przez nauczyciela akademickiego urlopu 
wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, w uzasadnionych przypadkach wynikających 
z przepisów prawa, bezpośredni przełożony nauczyciela akademickiego zobowiązany jest do 
wyznaczenia terminu urlopu, nie później niż do 30 września następnego roku.” Zapis ten jest 
w sprzeczności z tym, że pracownik sam może zaplanować urlop na luty lub na przerwę 
przypadającą w okresie Świąt Wielkanocnych. Z kolei jeśli chodzi o § 3 ust. 6 nie do końca jest 
jasne na czym polega rozliczenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez bezpośredniego 
przełożonego już do dnia 15 października danego roku kalendarzowego. Wiele osób do tej daty 
wykorzystuje część urlopu, zostawiając kilka dni na święta Bożego Narodzenia, parę dni w lutym 
kolejnego roku a niektórzy jeszcze na okres Wielkanocny kolejnego roku. Na czym ma polegać 
rozliczenie urlopu pracownika? W § 4 napisano: „W szczególnie uzasadnianych przypadkach 
nauczyciel akademicki może wykorzystać urlop wypoczynkowy w terminie innym niż wskazany 
w planie urlopów.” Wydaje się, że słowo „szczególnych” jest zbędne, wystarczy napisać: 
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„w uzasadnionych przypadkach”. Nie jest niczym szczególnym, że pracownik zmienia termin 
urlopu o jeden czy dwa dni w stosunku do planu urlopu.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG stwierdziła, że jeżeli 
nauczyciel ma czyste konto w danym roku, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby na dany rok 
zaplanował sobie urlop również w okresie zimowym. Pracownik może zachować w danym roku 
rezerwę urlopową po to żeby przenieść ją na okres zimowy następnego roku. Wydaje się, że 
teraz chodzi raczej o sytuację, kiedy ktoś świadomie przez dłuższy czas nie wykorzystuje urlopu 
w danym roku i nie chce go wykorzystać w najbliższym okresie roku następnego. Może to 
doprowadzić do naruszenia przepisów Prawa Pracy. Pojawiają się także problemy o charakterze 
finansowym związane z ekwiwalentem. Przepisy zaproponowane w obecnym brzmieniu 
pozwalają zapobiegać sytuacjom krytycznym, a nic nie stoi na przeszkodzie żeby dana osoba 
zaplanowała sobie urlop właśnie w okresie zimowym, zarówno wtedy kiedy to będzie realizacja 
pierwszych dni urlopu przypadających na dany rok jak i dni z roku poprzedniego.  

Kierownik Działu Kadr mgr. I. Dąbrowska przypomniała, że nauczyciel akademicki ma 36 
dni urlopu w roku kalendarzowym i jest rozliczany w roku kalendarzowym. Urlop zaległy ma 
być wykorzystany do 30 września roku następnego. Z tego rozliczany jest przełożony, żeby nie 
miał postawionych zarzutów o łamanie prawa pracownika do wypoczynku. Jeśli chodzi o urlop 
na żądanie, to nauczyciel akademicki może korzystać z urlopu wypoczynkowego w czasie 
wolnym od zajęć wynikających z organizacji roku akademickiego albo w czasie wolnym od jego 
zajęć. Urlop na żądanie nie może być udzielany w innym czasie niż w czasie wolnym od zajęć. 
Natomiast rozliczanie jest związane z ustalaniem wskaźnika do obliczania godzin 
ponadwymiarowych, są to sprawy płacowe. Do 15 października przekazywana jest do Działu 
Płac informacja o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym poszczególnych nauczycieli.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że jeżeli zapis ten dotyczy rozliczenia tzw. 
„urlopowego”, które jest wypłacane w grudniu, to powinno to być zapisane w uchwale. Jednakże 
w dalszym ciągu nie jest zrozumiałe co oznacza dla dziekana stwierdzenie „rozliczenie urlopu” 
– czy chodzi o stwierdzenie czy pracownik wykorzystał w okresie letnim tyle dni ile zaplanował, 
czy potwierdzenie tego, że część dni chce wykorzystać np. w okresie Bożego Narodzenia a część 
w lutym kolejnego roku. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że przede wszystkim jest to potrzebne 
do monitorowania wykorzystania dni urlopu, trzeba o tym pracownikom przypominać. Każdego 
roku do pracowników wysyła się mnóstwo pism z przypomnieniem, żeby zgodnie z prawem 
wykorzystali urlop. Zawsze znajdzie się ktoś, kto przeciąga to na następne lata. Ponadto bardzo 
wrażliwe są zatrudnienia projektowe. Nie można ulegać pracownikom, którzy są zatrudnieni do 
projektu na trzy lata i kumulują urlop a potem gdy kończy się projekt okazuje się, że chcą dostać 
ekwiwalent pieniężny. To są bardzo duże koszty dla Uczelni. Wyrażenie „w szczególności” 
zostanie usunięte.  

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że także ma wątpliwości co należy do 
obowiązków dziekana w kontekście § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 6. Jeżeli nauczyciel akademicki nie 
wykorzystał urlopu w danym roku to czy oznacza to , że z dniem 1 stycznia dziekan ma 
obowiązek wyznaczyć mu termin urlopu w następnym roku, czy też nauczyciel ma prawo sam 
sobie wyznaczyć kiedy wykorzysta zaległy urlop? 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG odnosząc się do zapisu 
znajdującego się w § 1 ust. 2 „jest on zobowiązany do wyznaczenia terminu nie później niż…” 
wyjaśniła, że chodzi o sytuacje kiedy dziekan wie, że nauczyciel ma zaległy urlop, ale nie 
podejmuje z własnej inicjatywy zaplanowania tego urlopu i wykorzystania go do 30 września. 
Na skutek bezczynności pracownik zaczyna kumulować liczbę zaległych dni urlopu. Dziekan nie 
ma obowiązku już w dniu pierwszego stycznia wyznaczać pracownikowi terminu urlopu, 
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powinien tylko monitorować tę sytuację. W sytuacjach krytycznych, gdy będzie zbliżał się 30 
września dziekan może wyznaczyć dni, w których pracownik powinien udać się na urlop.  

Prof. dr hab. M. Przylipiak zauważył, że zapis znajdujący się w § 1 ust. 2 „bezpośredni 
przełożony nauczyciela akademickiego zobowiązany jest do wyznaczenia terminu urlopu, nie 
później niż do 30 września następnego roku” jest dwuznaczny. Czy określenie „nie później” 
dotyczy momentu wyznaczenia czy momentu urlopu? Zapis byłby bardziej przejrzysty, gdyby 
po słowie „urlopu” była kropka a dalej byłoby napisane, że urlop musi być wykorzystany nie 
później niż do 30 września. 

Prof. dr hab. E. Bagińska poinformowała, że zdarzyło się, iż JM Rektor uchylił odmowę 
udzielenia pracownikowi urlopu w czasie sesji egzaminacyjnej. W kalendarzu akademickim 
zajęcia dydaktyczne są ustalone w określonym okresie, potem są wakacje, później sesja 
egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć. Pracownicy są potrzebni także w czasie sesji. Czy sesja to 
również okres wolny od zajęć? Głównie chodzi o sesję letnią, kiedy są egzaminy magisterskie, 
kiedy kierownik katedry nakłada na pracowników np. obowiązek recenzowania prac. Bywa, że 
pracownik nie ma egzaminów w danej sesji, zorganizował sobie wszystko i informuje, że np. już 
sobie wykupił wycieczkę. Wówczas kierownik nie może wyznaczyć pracownika do innych zajęć, 
które są związane np. z egzaminami magisterskimi. Powinno to być jasno sformułowane w tej 
uchwale.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że w sytuacji gdy sprawy urlopowe 
są prowadzone nieprawidłowo Państwowa Inspekcja Pracy może wymierzyć karę pieniężną 
bezpośredniemu przełożonemu czyli dziekanowi a Rektorowi jeśli nie zdyscyplinuje dziekanów. 
Nauczyciele akademiccy mają 36 dni urlopu - to są prawie całe wakacje. O ile pracownik wypełni 
wszystkie swoje obowiązki, nie jest recenzentem, to dziekan nie może odmówić pracownikowi 
urlopu dlatego, że odbywają obrony. Wydaje się, że jeżeli pracownik wszystko sobie dobrze 
zorganizuje w czasie pierwszej sesji egzaminacyjnej i wygospodaruje czas, to może zimą 
wyjechać na narty. Dziś trzeba zając się sprawą urlopów na żądanie.  

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner stwierdził, że słowo „rozliczenie” znajdujące się w § 3 
ust. 6 sugeruje potrzebę stworzenia jakiegoś dokumentu, nałożenie jakiegoś dodatkowego 
obowiązku, należy tę kwestię wyjaśnić. Tak naprawdę ten zapis nie jest potrzebny, ponieważ 
wcześniejsze zapisy mówią o tym do kiedy urlop ma być wykorzystany. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zauważył, że można to rozwiązać dając w uchwale 
odesłanie do Kodeksu Pracy, ale sprawa urlopów jest ważna, musi być uporządkowana. 
Nauczyciele muszą być do dyspozycji studentów, władz wydziałowych.  

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że wszystkie zapisy jednoznacznie 
wskazują jaka jest polityka udzielania i wykorzystywania urlopów. Urlopy muszą być 
wykorzystane do 30 września następnego roku za poprzedni rok i to jest zgodne z Prawem 
Pracy. Władze uczelni słusznie chcą uniknąć wypłacania ekwiwalentów. Wszystkie zapisy są 
jasne, zwłaszcza, że w § 1 ust. 1 znajduje się zapis: „W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu 
zgody dziekana wydziału, część urlopu może być wykorzystana w okresie zajęć dydaktycznych.” 
Niejednoznaczny jest tylko § 3 ust. 6 - nie wiadomo czy nakłada on na bezpośrednich 
przełożonych konieczność stworzenia dokumentów, sprawozdań, czy chodzi tylko 
o sprawdzenie kart urlopów, dat i dyscyplinowanie pracowników. Byłoby lepiej gdyby tego 
zapisu nie było. Pozostała część uchwały jest klarowna. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG stwierdziła, że być może 
należy zadać pytanie, czy w § 3 ust. 6 chodzi o informację pochodzącą od bezpośredniego 
przełożonego o tym czy urlop został wyznaczony, czy też chodzi o pozyskanie informacji 
o wykorzystaniu urlopów zaległych z roku poprzedniego, czy ten zapis odnosi się do urlopu 
zaległego czy do urlopu bieżącego i czy chodzi o kwestie informacyjne czy o coś więcej.  
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Kierownik Działu Kadr mgr I. Dąbrowska przypomniała, że informacja o tym ile w ogóle 
pracownik wykorzystał urlopu jest potrzebna Działowi Płac do rozliczeń. Plan urlopów 
zastępuje kartę urlopową nauczyciela akademickiego a terminy wykorzystania urlopu często 
ulegają zmianom. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG stwierdziła, że może lepszym 
rozwiązaniem będzie użycie słowa „informacja” zamiast „rozliczenie”.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że wydaje się, iż chodzi o weryfikację 
stopnia wykorzystania urlopu w okresie letnim ewentualnie w roku poprzednim.  

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG stwierdził, że najbardziej aktualne informacje 
o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego powinny znajdować się w Dziale Kadr.  

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG potwierdził, że najaktualniejsze informacje 
o stanie urlopowym znajdują się w Dziale Kadr. Dziekani podpisują plany urlopowe, stamtąd też 
pozyskują informacje o liczbie dni przysługujących i dni zaległych. Informacje o późniejszych 
zmianach też trafiają do Działu Kadr. Byłoby dobrze gdyby Dział Kadr informował dziekanów 
o tym ile pracownicy mają urlopu, w tym ile zaległego. W tej chwili dziekan nie ma takiej wiedzy, 
posiłkuje się tym co jest ujęte w planie urlopowym.  

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że raport z wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego jest niezbędny dla Działu Płac w celu wypłaty wyrównania z tytułu zmiennych 
składników wynagrodzeń, świadczenia urlopowego które jest wypłacane nauczycielom 
1 grudnia. Tego nie da się uniknąć trzeba to respektować.  

Kierownik Działu Kadr mgr I. Dąbrowska poinformowała, że informacja 
o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym trafia z Działu Kadr do Działu Płac a pracownicy 
Kadr uzgadniają wykorzystane urlopy. 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG poinformował, że istotne jest skąd będzie 
pochodziła ta najaktualniejsza informacja o wszystkich zmianach i o aktualnym wymiarze 
urlopu danego nauczyciela. Czy po uzyskaniu takiej informacji dziekan będzie musiał rozmawiać 
z pracownikami i uzupełniać informację o niewykorzystanych urlopach, o tym czy pracownicy 
uchylają się od wykorzystania urlopu itd.? 
 Kierownik Działu Kadr mgr I. Dąbrowska poinformowała, że jeżeli chodzi o rozliczanie 
urlopu do 15 października, to faktycznie ta informacja pochodzi z Działu Kadr. Plany urlopowe, 
które są rozsyłane na początku każdego roku kalendarzowego zawierają informację o urlopach 
zaległych.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że w tej chwili najważniejsze jest 
uregulowanie zasad dotyczących urlopu na żądanie. Pod koniec września Biuro Kontroli 
Wewnętrznej sprawdzi jak wyglądają w praktyce sprawy dotyczące urlopów nauczycieli i jeżeli 
zajdzie taka potrzeba w uchwale zostaną wprowadzone stosowne będą korekty. Biura dziekana 
powinny być wsparciem dla dziekana także w tym zakresie. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 54 osoby tak, 2 osoby 
wstrzymały się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki odjął uchwałę w sprawie w sprawie trybu 
udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 8 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie 
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019. 
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 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że warunki 
i tryb rekrutacji na studia doktoranckie zostały przygotowane w porozumieniu z komisjami 
wydziałowymi. Zmiana przepisów o charakterze ogólnym dotyczy rezygnacji z obowiązku 
składania przez kandydata na studia doktoranckie kopii dokumentu tożsamości. Chodzi o to, 
żeby w świetle nowych przepisów Uczelnia pozyskiwała wyłącznie te dane osobowe, które są 
niezbędne w celu rekrutacji. Paragraf 7 ust. 3 projektu uchwały brzmi” „Pracownik dziekanatu 
w szczególności potwierdza zgodność danych wpisanych przez kandydata w podaniu o przyjęcie 
na studia doktoranckie z informacjami wpisanymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość 
kandydata.” Ponadto wprowadza się dwie autopoprawki – pierwsza dotyczy Wydziału 
Filologicznego. Chodzi o termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej Filologiczne Studia 
Doktoranckie - „Do dnia 8 września 2018r. do kandydatów zostanie wysłana wiadomość e-mail 
ze szczegółową informacją o dacie i godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej”. Drugą 
autopoprawkę przedstawi Dziekan prof. dr hab. M. Szreder.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że autopoprawka polega na wykreśleniu 
strony 30, chodzi o rekrutację Wydziału Zarządzania na niestacjonarne studia doktoranckie. 
Studia te są prowadzone wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym. Uzgodniono, że co drugi rok 
jeden z wydziałów będzie rekrutował kandydatów na studia niestacjonarne, w tym roku będzie 
to robił Wydział Ekonomiczny.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim 
w roku akademickim 2018/2019. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 8a  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 55/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków 
studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że  
w uchwale Senatu UG nr 55/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla międzywydziałowego kierunku studiów Bioinformatyka prowadzonego przez 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii, Wydział Biologii oraz 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed doprecyzowuje się załącznik nr 5 
„Bioinformatyka (studia pierwszego stopnia)” w zakresie informacji ogólnej o programie 
kształcenia. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 55/12 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i 
Informatyki. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 
2018 roku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 486 osób tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 
2018 roku.  
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ad 10 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że z okazji 50-lecia istnienia 
Uniwersytetu Gdańskiego w budynku Biblioteki Głównej mają być umieszczone tablice 
z nazwiskami doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracowników Uczelni, 
którzy są doktorami honorowymi innych uczelni. Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zwrócił 
się do dziekanów z prośbą o wskazanie ile tytułów doktora honoris causa nadano z inicjatywy 
danego wydziału oraz, którzy pracownicy danego wydziału są doktorami honorowymi w innych 
uczelniach w Polsce i na świecie.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że 11 maja wizytę na Uczelni złoży 
ambasador Wielkiej Brytanii Johnatan Knott Wizyta jest organizowana wspólnie z Gdańskim 
Klubem Biznesu, którego szefem jest dr Marek Głuchowski Konsul Honorowy Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Tematem spotkania między innymi będzie Brexit, przy 
okazji Uczelnia chce pochwalić się współpracą z różnymi ośrodkami naukowymi nie tylko 
w Wielkiej Brytanii. W spotkaniu uczestniczyć będą także Marszałek i Wojewoda województwa 
pomorskiego oraz rektorzy uczelni pomorskich.  
 Dr H. Furmańczyk w imieniu starszych wykładowców zwróciła się z prośbą 
o  wyjaśnienie, czy została ostatecznie wyjaśniona sprawa podwyższonych kosztów uzyskania 
przychodów.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że z wypowiedzi Premiera  
J. Gowina i tych, którzy pracują nad ustawą 2.0 można wnioskować, że przepisy zostaną 
zmienione, ale wskaźnik nie będzie taki jak u pozostałych pracowników naukowo-
dydaktycznych. KRASP, KRUP i inne organizacje zajmują się tym problemem.  

Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 24 maja 2018 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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