
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 17 grudnia 2015 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. Ewie Bagińskiej z Wydziału Prawa i Administracji akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Anecie Oniszczuk-Jastrząbek z Wydziału Ekonomicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Piotrowi Perkowskiemu z Wydziału Historycznego akt potwierdzający zatrudnienie 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego 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. 

 

 

ad 2 

 Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób 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. Marioli Bidzan na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dr hab. Lucyny Kopciewicz na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Wojciecha Kubińskiego na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Wojan na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Mai Wojciechowskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.6. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Tomasza Dzido na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu 

Gdańskiego w 2016 roku. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

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

Ekonomicznym od roku akademickiego 2016/2017 międzywydziałowego kierunku Biznes 

chemiczny na poziomie studiów pierwszego stopnia.  

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania Auli Biblioteki Uniwersytetu 

Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego. 
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8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 26 listopada 2015 roku. 

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.  

 

 

ad3.1 
 Dziekan prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska przedstawiła wniosek Wydziału 

Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dr hab. Marioli Bidzan na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

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

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

prof. dr hab. Marioli Bidzan na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.2 

 Prof. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska przedstawiła wniosek Wydziału Nauk 

Społecznych o zatrudnienie prof. dr hab. Lucyny Kopciewicz na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 47 osób tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

prof. dr hab. Lucyny Kopciewicz na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.3 

 Prodziekan ds. Studenckich dr U. Patocka-Sigłowy przedstawiła wniosek Wydziału 

Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Kubińskiego 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 Filologicznego o zatrudnienie  

prof. dra hab. Wojciecha Kubińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.4 

 Prodziekan ds. Studenckich dr U. Patocka-Sigłowy przedstawiła wniosek Wydziału 

Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Wojan na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 47 osób tak, 3 osoby 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

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

Katarzyny Wojan na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 3.5 

 Prodziekan ds. Studenckich dr U. Patocka-Sigłowy przestawiła wniosek Wydziału 

Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Mai Wojciechowskiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 42 osoby tak, 3 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  

dr hab. Mai Wojciechowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.6 

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  

i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Tomasza Dzido na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 48 osób tak, 2 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

o zatrudnienie dra hab. Tomasza Dzido na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim.  

 

 

ad 4 

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

uchwały Senatu UG w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu Gdańskiego  

w 2016 roku. 

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

lat ubiegłych do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok wysokość 

miesięcznych wydatków rzeczowych nie powinna przekraczać 1/14 kwoty wydatków ujętych 

w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Gdańskiego na 2015 rok. Plan rzeczowo-

finansowy zostanie uchwalony wówczas, kiedy będzie znana wielkość dotacji podstawowej.  

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

jednogłośnie trzynastoma głosami pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu 

Gdańskiego w 2016 roku. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 5  

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

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 

2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że omówi zmiany 

wprowadzone do Planu z 2012 roku. Pierwsza zmiana dotyczy Stacji Morskiej w Helu,  

w której należy zbudować odpowiednie przyłącze wody odprowadzanej z basenów fokarium. 

Dotychczasowe pozwolenie wodno-prawne obowiązuje do marca 2017 roku i do tego czasu 

problem musi być rozwiązany. Kolejne zadanie to dokończenie parkingów z systemem 

monitorowania na terenie nowego Kampusu w Oliwie. Zadanie to jest rozpisane na lata 2017-
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2018, ale jeżeli przetargi zostaną rozstrzygnięte wcześniej to będzie to prace będą rozpoczęte 

szybciej. Kolejny projekt był już ujęty w Planie, ale został zmodyfikowany. Chodzi o budowę 

Centrum Sportowego. W wyniku rozmów z Ministrem Sportu i Turystyki budowa Centrum 

została podzielona na dwa etapy. Na razie będzie realizowany etap pierwszy bez pływalni. 

Projekt ten został wpisany do planu centralnego inwestycji sportowych w Polsce. Etap 

pierwszy to budowa boiska do piłki nożnej, kortów tenisowych, dwóch hal sportowych oraz 

całej infrastruktury parkingowej. Prawdopodobnie projekt będzie realizowany w partnerstwie 

publiczno-prywatnym, ponieważ Ministerstwo Sportu i Turystki może przydzielić środki na 

poziomie 50% wartości przedsięwzięcia. Kolejne zadanie również zostało zmodyfikowane. 

To rozbudowa Domu Studenckiego nr 9 w Sopocie. Inwestycja również będzie realizowana  

w partnerstwie publiczno-prywatnym. Koszty realizacji tej modernizacji i rozbudowy będą 

poniesione przez partnera prywatnego. Zrezygnowano z budowy nowego akademika 

w bezpośrednim sąsiedztwie starego rektoratu. Z badań rynkowych wynika, że nie byłby on 

do końca zasiedlony i trudno byłoby znaleźć partnera do realizacji tego przedsięwzięcia. 

Wyremontowany zostanie budynek Hotelu Asystenckiego nr 1 przy ul. Polanki. Po remoncie 

budynek będzie użytkowany przez doktorantów i asystentów oraz studentów studiów 

pierwszego i drugiego stopnia, którzy studiują na naszej Uczelni. Zadanie to będzie 

finansowanie w części z dochodów własnych, w części z Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej a w części ze środków ministerialnych, z puli środków przeznaczonych 

na remonty substancji mieszkalnej dla studentów. W dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie 

w tej sprawie z mieszkańcami Hotelu. Ponadto rozpoczęto prace dotyczące rewitalizacji  

i termomodernizacji zespołu budynków w Gdańsku, w których mieszczą się Instytut Historii 

Sztuki i Instytut Archeologii i Etnologii. Koszty inwestycji zostaną pokryte ze środków 

uzyskanych z Unii Europejskiej oraz wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Istnieje również szansa na pozyskanie pieniędzy ze środków na 

renowację zabytków. Decyzja należy do Prezydenta Miasta Gdańska. Kolejne zadanie 

dotyczy Wydziału Nauk Społecznych, na którym powstanie studio telewizyjne  

z możliwością produkcji filmów. Studio będzie służyło także innym wydziałom, które 

zadeklarowały współpracę z WNS. Szacunkowy koszt tej inwestycji to milion złotych. 

Uczelnia będzie starała się pozyskać na ten cel pieniądze z Regionalnego Programu 

Operacyjnego oraz będzie aplikowała o środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Wieloletni Plan Inwestycyjny Uniwersytetu Gdańskiego nie jest rozszerzany  

o kolejne lata, w dalszym ciągu jest do 2020 roku.  

 Prof. dr hab. E. Łojkowska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, na czym ma polegać 

rozbudowa Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Leźnie.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że zostanie zagospodarowany 

park otaczający Ośrodek, przebudowana komunikacja, parkingi i chodniki, zostanie 

zmieniony system ogrzewania oraz doposażona zostanie część hotelowa. Jeżeli nie uda się 

zdobyć środków z zewnątrz, to inwestycja będzie realizowana ze środków, które Ośrodek sam 

zarobi ale wówczas będzie to trwało dość długo.  

 Dr B. Rogo podziękowała za to, że po wielu latach oczekiwania rozpocznie się 

budowa Centrum Sportowego i wyraziła nadzieję na zbudowanie pływalni mimo trudności 

finansowych. 

 Prof. dr hab. P. Bojarski podziękował za to, że jest modernizowany budynek Wydziału 

Matematyki, Fizyki i Informatyki.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że warunki pracy i studiowania 

na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki są sukcesywnie poprawiane. Jeżeli zostanie 

wzmocniona kadra w Instytucie Informatyki to powstanie nowy kierunek studiów 

Informatyka stosowana i będzie można skorzystać z pieniędzy unijnych. Budynek Wydziału 

będzie miał dobudowane jedno piętro, zostanie rozbudowana infrastruktura pod Instytut 
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Informatyki. Na resztę remontu sukcesywnie przeznaczane są nakłady w wysokości około 

miliona złotych rocznie. Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała podziękował Dziekanowi  

i wszystkim pracownikom WMFiI za to, że znoszą niedogodności związane z remontem, 

współpraca jest bardzo dobra. Jest to jedno z najważniejszych zadań. Premier J. Gowin będąc 

z wizytą na naszej Uczelni powiedział, że informatyka jest jedną z dziedzin, która musi się 

mocno rozwijać, gdyż obok biotechnologii i energetyki jest bardzo ważna dla naszego 

województwa.  

 Prof. dr hab. S. Kruszyńska w imieniu Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu 

Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa podziękowała za wpisanie do Planu studia 

telewizyjnego. Sprawa ta przez długi czas była odkładana. Z rozmów jakie prowadzono 

wynika, że studio będzie wykorzystywane nie tylko przez studentów Dziennikarstwa, ale 

także przez inne wydziały. Współpracę zadeklarowały już trzy wydziały.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że w czasie wojny uległ zniszczeniu 

dach budynku, w którym mieści się Wydział Zarządzania warto, więc do planów przyszłych 

inwestycji wpisać przywrócenie budynku do stanu przedwojennego. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że w przyszłości można zastanowić się 

nad tą propozycją.  

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

dyskutowała nie tylko nad aspektem finansowym Planu, ale także o tym, w jakiej kolejności 

należy realizować zadania, jakie są priorytety. Komisja omawiała sprawę budowy pływalni 

dla Centrum Sportowego. Cen ten będzie bardziej realny, gdy znajdą się partnerzy 

zewnętrzni. Rozmawiano także o remoncie hotelu asystenckiego oraz o budowie studia 

filmowego, ważne jest, aby ta inwestycja była dobrze zaplanowana, żeby w trakcie 

użytkowania nie trzeba było dokonywać kosztownych przeróbek. Natomiast jeśli chodzi  

o magazyn na księgozbiory Biblioteki stwierdzono, że w czasach kiedy wiele książek jest 

digitalizowanych budowa magazynu nie jest aż tak pilna aczkolwiek jest potrzebna. Komisja 

jednomyślnie trzynastoma głosami pozytywnie zaopiniowała zmianę Planu.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że kilka miesięcy temu Senat UG 

dyskutował na temat kredytu na dokończenie budowy budynku administracji centralnej  

i Neofilologii. Ostatecznie zamiast 27 milionów złotych zostanie wykorzystanych  

12 milionów złotych.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 6 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił wniosek o uruchomienie na Wydziale 

Chemii i Wydziale Ekonomicznym od roku akademickiego 2016/2017 międzywydziałowego 

kierunku Biznes chemiczny na poziomie studiów pierwszego stopnia.  

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że studia w formie stacjonarnej 

będą trwały siedem semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. 

Będą to pierwsze studia inżynierskie na naszej Uczelni. Studia mają charakter 

interdyscyplinarny i wyposażą absolwenta w kompetencje zarówno inżynierskie w zakresie 

nauk ścisłych, technologii chemicznej jak i menadżerskie, co zapewnia udział Wydziału 

Ekonomicznego. Proporcja to mniej więcej 80% z zakresu nauk ścisłych i 20% nauk 
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ekonomicznych. Wydział Chemii dysponuje kadrą umożliwiającą prowadzenie zajęć dających 

umiejętności inżynierskie, w związku z tym zaledwie kilka przedmiotów będzie zleconych na 

zewnątrz. Będą to takie przedmioty takie jak projektowanie w programie AutoCAD, czy 

rysunek techniczny. Wydział Ekonomiczny w całości zapewnia kadrę kompetentną  

w zakresie projektowania biznesu, ekonomiki małych przedsiębiorstw i innych kwestii.  

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

interesowała się trzema kwestiami. Pierwsza to współpraca między Wydziałem Chemii  

i Wydziałem Ekonomicznym, nie jest to pierwsza wspólna inicjatywa tych Wydziałów, 

limitami rekrutacyjnymi oraz profilem studiów. Po uzyskaniu wyjaśnień Komisja pozytywnie 

zaopiniowała wniosek. 

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

zajmowała się szczególnie aspektem finansowym. Analizy ekonomiczne wykazały, że mimo 

małej liczebności równowaga finansowa zostanie osiągnięta. Komisja jednogłośnie 

dwunastoma głosami pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że wciąż należy poszukiwać nowych 

atrakcyjnych kierunków studiów, ponieważ pewne formuły wyczerpują się a ofertę 

edukacyjną trzeba dostosowywać do szeroko rozumianego zapotrzebowania na rynku pracy.  

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

wstrzymały się od głosu.  

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

Ekonomicznym od roku akademickiego 2016/2017 międzywydziałowego kierunku Biznes 

chemiczny na poziomie studiów pierwszego stopnia.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 7 

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

nadania Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zauważył, że sylwetki Profesora J. Sokołowskiego nie 

trzeba nikomu przedstawiać, był wspaniałym człowiekiem, erudytą, chemikiem i Rektorem 

Uniwersytetu Gdańskiego. Konwent Godności honorowych Uniwersytetu Gdańskiego 

pozytywnie zaopiniował wniosek. 

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

nie. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

imienia Profesora Janusza Sokołowskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 8 

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

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia  

26 listopada 2015 roku. 

 

 

ad 9 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zaproponowała rozważenie zajęcia przez 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego stanowiska w sprawie tego, co się dzieje wokół Trybunału 

Konstytucyjnego oraz nieprzestrzegania ładu konstytucyjnego w Polsce. Takie uchwały 

podjął już Senat Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziały Prawa Uniwersytetu 
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Jagiellońskiego, Poznańskiego, Wrocławskiego i Śląskiego. Jest to bardzo ważna sprawa, tym 

bardziej, że rektorem Uniwersytetu Gdańskiego był prof. J. Sokołowski a doktorami honoris 

causa są Prezydent L. Wałęsa i prof. W. Bartoszewski  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zauważył, że sprawa ta nie została zgłoszona na 

początku posiedzenia do porządku obrad. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, że obecnie przedstawi swój punkt 

widzenia jako prawnik a nie jako Dziekan Wydziału Prawa Administracji. Dziekan prof. UG, 

dr hab. J. Stelina stwierdził, że to co się w tej chwili dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego 

zasadniczo co do istoty nie różni się od tego co działo się w październiku. Jedyna różnica tkwi 

w tym, że obecnie sprawa jest dużo bardziej nagłośniona medialnie. Dziekan prof. UG, dr 

hab. J. Stelina zauważył, że Senat UG nie podjął uchwały, nie zajął stanowiska kiedy  

8 października Sejm RP w bezprawny sposób wybrał pięciu sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego. W związku z tym wydaje się, że podejmowanie teraz uchwały jest nie na 

miejscu, nie można bowiem różnicować tych dwóch sytuacji. Nie można uznać, że tamte 

wydarzenia były w porządku a to, co teraz się dzieje nie jest w porządku. 

 Prof. dr hab. J. Warylewski stwierdził, że senaty i rady wydziałów wszystkich uczelni 

są suwerenne i mogą podejmować różne uchwały, ale zawsze trzeba się zastanowić czy jakaś 

uchwała ma sens, jakie są jej motywy, uzasadnienie, oddziaływanie i konsekwencje. Jeśli 

chodzi o wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym oceny prawne wcale nie są 

jednoznaczne a przecież Senat UG w większości nie składa się z prawników a w dodatku 

konstytucjonalistów. Są to zagadnienia na tyle skomplikowane, że nawet osoba, która zna się 

na prawie może z niektórymi sprawami mieć problem zwłaszcza, że chodzi  

o rozstrzygnięcia o charakterze precedensowym, których ocena z tak krótkiej perspektywy 

czasu może być zbyt pochopna. Jedno co jest pewne to to, że mamy do czynienia z walką czy 

też sporem politycznym. Wydaje się, że angażowanie Senatu UG w spory polityczne nie jest 

wskazane.  

 Prof. dr hab. J. Zajadło poinformował, że jest takie powiedzenie filozofii polityki: „Jak 

ty się nie zainteresujesz polityką to polityka prędzej czy później zainteresuje się tobą”. 

Istnieje taka sfera człowieczeństwa, do której żadna władza nie ma dostępu. Tą sferą jest 

umysł, serce i sumienie każdego z nas i dlatego nawet gdyby została przygotowana treść 

takiej uchwały, to nie należy nad nią dyskutować tylko od razu ją przegłosować. Dyskusja na 

ten temat jest dyskusją nad wartością logiczną zdania „koń jaki jest każdy widzi”. Prawnicy 

nie zajmują jednoznacznego stanowiska w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja jest 

dynamiczna, nie jest dokładnie taka sama, jak w październiku w momencie wyboru sędziów. 

W międzyczasie wydano dwa orzeczenia dotyczące Trybunału Konstytucyjnego a obecnie 

Sejm debatuje nad projektem uchwały o zmianie uchwały o Trybunale Konstytucyjnym. 

Sprawa jest bardzo skomplikowana. Dyskusja nad projektem uchwały Senatu UG może być 

źródłem konfliktu a tego za wszelką cenę należy uniknąć. Prof. dr hab. J. Zajadło zaapelował, 

aby nie dyskutować nad uchwałą o ile taka powstanie, tylko ją przegłosować.  

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że istotna jest kwestia pewnej postawy 

wobec Państwa. Decyzje Senatu UG dotyczące nadania tytułów doktora honorowego  

prof. W. Bartoszewskiemu czy prof. L. Balcerowiczowi były w swoim czasie wyrazem 

poparcia pewnych idei związanych ze zmianą Państwa polskiego, pewnej drogi, którą Polska 

obrała. Nie wszystkie uczelnie dokonały wówczas takiego wyboru. Wydaje się, że w tej 

chwili znowu jest taki moment, kiedy powinno się określić swoje stanowisko a nie unikać 

odpowiedzi.  

 Prof. dr hab. S. Kruszyńska stwierdziła, że nie jest prawnikiem, ale sądzi, że Senat UG 

nie powinien podejmować uchwał bez wcześniejszej dyskusji, bez analizowania warunków 

prawnych a tylko na podstawie odczuć, gdyż bardzo często są one kształtowane doniesieniami 

medialnymi. Burza medialna, która wiąże się z tą sytuacją ma bardzo mocny wpływ na jej 
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ocenę. Poczynania poprzedniego rządu i Sejmu, pewne wydarzenia mimo, że wówczas nie 

nadawano im aż tak dużego rozgłosu również powodowały odczucie pewnego dyskomfortu  

i można było zastanawiać się czy zagrażają bezpieczeństwu. Wówczas Senat UG oraz senaty 

innych uczelni nie podejmowały uchwał i nie wyrażały protestu. Wydaje się jednak, że 

sytuacja i ta dzisiejsza i ta poprzednia nie są godne pochwały i nie są akceptowalne. 

Konstytucja RP jako najwyższe prawo powinna być szanowana, podobnie jak Trybunał 

Konstytucyjny, którego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności 

prawa.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder przypomniał, że teraz nie 

ma tekstu uchwały, którą ewentualnie miałby podjąć Senat UG uchwały. Od jakiegoś czasu 

wiele dzieje się w naszym kraju i być może zajmowanie obecnie stanowiska w tej sprawie jest 

przedwczesne tym bardziej, że może ono zostać sprowadzone tylko do kwestii prawnych, 

które są skomplikowane nawet dla prawników. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów  

prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że solidaryzuje się z osobami, które obawiają się o 

losy demokracji w Polsce. Obywatele polscy mają dużo innych możliwości zachowań czy 

protestu, wyrażania swoich stanowisk. Istnieje zagrożenie, że ta uchwała, tym bardziej, że jej 

treść nie została wcześniej przygotowana może bardzo podzielić środowisko a przecież nie  

o to chodzi. Jeżeli sytuacja stanie się bardziej niepokojąca, pewna grupa osób mogłaby na 

kolejne posiedzenie Senatu UG przygotować projekt takiej uchwały. 

 Prof. dr hab. J. Warylewski stwierdził, że opracowanie te uchwały wymaga trochę 

refleksji i czasu. W dniu dzisiejszym Senat UG może rozstrzygnąć czy w ogóle chce 

podejmować taką uchwałę, czy nie chce. Jeśli tak, to jednocześnie można by wskazać zespół, 

który przygotuje treść uchwały i na następnym posiedzeniu Senat UG głosowałby nad 

przygotowanym, przemyślanym tekstem. Prof. dr hab. J. Warylewski zaproponował 

włączenie do tego zespołu prof. dra hab. J. Zajadło.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zaproponował, żeby o ile Senat UG stwierdzi, że taka 

uchwała jest potrzebna, kilka osób przygotowało jej projekt, po czym uchwała zostanie 

włączona do porządku następnego posiedzenia. Każdy zdecyduje zgodnie ze swoimi 

przekonaniami i odczuciami. Ponieważ środowisko prawnicze nie jest zgodne w tej kwestii, 

najwłaściwsza będzie bardzo krótka dyskusja i potem głosowanie. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska- Szewczyk zaproponowała żeby Senat UG na 

dzisiejszym posiedzeniu zagłosował, czy w ogóle chce podejmować uchwałę w tej sprawie.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że do czasu 

następnego posiedzenia Senatu UG sytuacja w kraju i wokół Trybunału Konstytucyjnego 

może się bardzo zmienić. Jeżeli Senat UG teraz podejmie decyzję o niezajmowaniu 

stanowiska, to za miesiąc może znaleźć się w dziwnej sytuacji. 

 Prof. dr hab. J. Zajadło zauważył, że podjęcie prac nad przygotowaniem uchwały nie 

przesądza o tym, że zostanie ona podjęta. Jeżeli Senat UG podejmie teraz uchwałę, w której 

stwierdzi, że nie będzie zajmował się tą sprawą, to też będzie to bardzo wymowna informacja. 

Odmowa dyskusji na ten temat też jest jakąś informacją. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że powinna być przygotowana 

propozycja uchwały, która następnie zostanie poddana pod głosowanie na najbliższym 

posiedzeniu Senatu UG. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zgadza się z tą propozycją. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Wydział Nauk Społecznych 

otrzymał trzy granty Narodowego Centrum Nauki a Wydział Historyczny jeden, ale istotne 

jest to, że złożył aż dziewięć wniosków. Rektor pogratulował Wydziałom i zaapelował  

o dalsze intensywne staranie się o granty. 

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że Wydział Matematyki, Fizyki  

i Informatyki podpisał z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
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Politechniki Gdańskiej umowę o utworzeniu konsorcjum naukowego „Matematyka i Fizyka 

dla Pomorza”. Celem umowy jest współpraca w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych, 

szczególnie w zakresie wykorzystywania osiągnięć matematyki, fizyki i innych dyscyplin 

pokrewnych ukierunkowana na rozwój w obszarach istotnych dla gospodarki i społeczeństwa 

ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że Politechnika Gdańska 

podpisała porozumienie z Gdańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Dzięki temu 

młodzi pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej będą mieli ułatwiony dostęp do mieszkań 

z jego zasobów. Uniwersytet Gdański współpracę z TBS rozpoczął już trzy lata temu i pierwsi 

pracownicy otrzymali już mieszkania bez potrzeby posiadania wkładu własnego.  

O mieszkania mogą się starać ci, którzy mają uzasadnione potrzeby, mieszkają w hotelu 

asystenckim, zatrudniają się w Uniwersytecie Gdańskim i mają kłopoty ze znalezieniem 

mieszkania. Zainteresowani mogą starać się o pożyczkę w wysokości 80 tysięcy złotych.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że kiedy pracownicy 

administracyjni opuszczą budynek „Trzynastki” powstanie tam przychodnia lekarska, jako 

filia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Będzie tam lekarz rodzinny i medycyna pracy. 

Zgodnie z postulatami Parlamentu Studentów UG będzie to również przychodnia dla 

studentów. Przygotowania rozpoczną się w nowym roku. Gdański Uniwersytet Medyczny 

wyposaży przychodnię w sprzęt, lekarze będą na etatach Uniwersyteckiego Centrum 

Klinicznego. Przychodnia będzie znajdowała się na parterze budynku, w żaden sposób nie 

będzie kolidowała z działalnością Logopedii a być może nawet obie jednostki nawiążą 

współpracę.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że mijający rok był trudny, ale zakończył 

się pomyślnie. Udało się pokonać przeciwności, w tym także zagrożenia dotyczące 

finansowania inwestycji. Do użytku oddano budynek Neofilologii i budynek administracji 

centralnej, niedługo zostanie oddana siedziba Instytutu Biotechnologii. W marcu zostaną 

przeprowadzone próby morskie statku Oceanograf a w kwietniu będzie jego chrzest.  

 JM Rektor podziękował wszystkim za wytężoną pracę i wspaniałą atmosferę, za 

wznoszenie sią ponad wydziałowe interesy i zwracanie uwagi na dobro Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 JM Rektor z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzył Senatorom 

odpoczynku w gronie rodzinnym i przyjaciół w zdrowiu i spokoju.  

 Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28 stycznia 2016 

roku.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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