
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 31 stycznia 2019 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. 
 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego minutą ciszy uczcił pamięć Prezydenta Miasta 
Gdańska Pawła Adamowicza. Paweł Adamowicz jest absolwentem Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, był pracownikiem tego Wydziału, w latach 
1990-1993 był prorektorem ds. studenckich a w 1998 roku objął urząd Prezydenta Miasta 
Gdańska, który nieprzerwanie sprawował do stycznia 2019 roku.  
 
 
ad 1  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył prof. dr hab. Piotrowi Mickiewiczowi 
z Wydziału Nauk Społecznych akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim oraz dr hab. inż. Marcie Staniszewskiej  
z Wydziału Oceanografii i Geografii akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. JM Rektor pogratulował 
wyróżnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej 
oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG oraz Prorektor ds. Kształcenia dr hab.  
A. Machnikowska, prof. UG wręczyli doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego nagrody 
Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i sportowe. Nagrody otrzymali: 
Jakub Kwiatkowski - Wydział Ekonomiczny, Tadeusz Leśniewski - Wydział Matematyki, 
Fizyki i Informatyki, Aleksandra Mańkowska - Wydział Nauk Społecznych, Karolina 
Pierzynowska - Wydział Biologii, Emilia Brzezicka - Wydział Biologii, Karolina Gębka - 
Wydział Oceanografii i Geografii, Patryk Kaczmarek - Wydział Zarządzania, Agnieszka 
Karczyńska - Wydział Chemii, Urszula Kwasigroch - Wydział Oceanografii i Geografii, 
Samanta Romanowska - Wydział Chemii, Judyta Borchet - Wydział Nauk Społecznych, 
Paweł Nastrożny - Wydział Historyczny, Piotr Sycz - Wydział Zarządzania. 
 
 
ad 3 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG oraz Prorektor ds. Kształcenia dr hab.  
A. Machnikowska, prof. UG wręczyli studentom i doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego 
dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Dyplomy otrzymali studenci: 
Weronika Babińska - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Piotr 
Bereznowski - Wydział Nauk Społecznych, Zuzanna Cyske - Wydział Biologii, Łukasz 
Grabowski - Wydział Biologii, Tomasz Grzegórski - Wydział Prawa i Administracji, 
Aleksandra Melzacka - Wydział Nauk Społecznych, Krzysztof Orłowski - Wydział 
Zarządzania,  
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Izabela Pałka - Wydział Oceanografii i Geografii, Agnieszka Piotrowska-Kirschling - 
Wydział Chemii, Patrycja Płońska - Wydział Oceanografii i Geografii, Michał Puchalski - 
Wydział Biologii, Estera Rintz - Wydział Biologii, Michał Siess - Wydział Zarządzania, 
Paweł Stożyński - Wydział Zarządzania, Adrian Szczepaniak - Międzyuczelniany Wydział 
Biotechnologii UG i GUMed, Aleksandra Szydzik - Wydział Prawa i Administracji, Wiktor 
Wróbel - Wydział Nauk Społecznych, Łukasz Ziental - Wydział Prawa i Administracji oraz 
doktorantka Karolina Pierzynowska - Wydział Biologii.  

JM Rektor oraz Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG 
pogratulowali wyróżnionym studentom i doktorantów i życzyli im dalszych osiągnięć 
oraz powodzenia w życiu osobistym.  
 
 
ad 4  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował dodanie do porządku obrad 
punktu 5a - Projekt uchwały Senatu UG w sprawie miesięcznego limitu wydatków 
Uniwersytetu Gdańskiego w 2019 roku.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
Senat UG uwzględniając zmianę 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 i doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego dyplomów 

potwierdzających przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego na 2018 rok.  
5a. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie miesięcznego limitu wydatków 
Uniwersytetu Gdańskiego w 2019 roku. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie upoważnienia JM Rektora UG do podjęcia 
działań mających na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości należącej do 
Uniwersytetu Gdańskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 18. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia kandydatów do pierwszej 
Rady Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego 
członkowi Rady Uniwersytetu Gdańskiego. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia Gdańskiego Liceum 
Uniwersyteckiego. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie obchodów 50-lecia Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

11. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie 
składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2016-2020.  

12. Opinia Senatu UG w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 
kadencję 2016-2020.  

13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
20 grudnia 2018 roku.  

14. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
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ad 5 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2018 
rok. 

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że w nowelizacji planu rzeczowo-
finansowego trzeba uwzględnić dofinansowanie, które Uczelnia otrzymała pod koniec 
grudnia 2018 roku. Dotacja ta zwiększa środki na rok 2018, ale nie będzie wchodziła do 
podziału subwencji jako stała przeniesienia na 2019 rok. Wydział Nauk Społecznych 
otrzymał dotację projakościową za wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 
W pozycji „pozostałe wpływy” zaobserwowano spadek, głównie dlatego, że nie doszła do 
skutku planowana sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy u. Legionów w Gdańsku. 
Nastąpił wzrost wynagrodzeń, a co za tym idzie wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych. 
Znaczne mniejsze kwoty wykazano w pozycji „remonty”. W tabeli nr 2 dotyczącej 
działalności naukowo-badawczej wykazano środki, które pod koniec grudnia zostały 
przyznane na utrzymanie potencjału badawczego i utrzymanie specjalnego urządzenia 
badawczego. Wzrosły środki na realizację projektów badawczych, pojawiała się nowa 
pozycja: środki na realizację programów ustanowionych przez Ministra. Chodzi o projekt 
Strategia doskonałości w ramach, którego będzie tworzony program, który pomoże 
Uniwersytetowi Gdańskiemu stać się uczelnią o charakterze badawczym. W związku  
z rozpoczęciem działalności Międzynarodowej Agendy Badawczej oraz zwiększeniem 
liczby członków załogi statku Oceanograf nastąpił znaczący wzrost wynagrodzeń.  
W tabeli nr 3 wykazano zmniejszenie kwoty wydatkowanej w 2018 roku na inwestycje 
budowlane i modernizacje. Nie udało się rozstrzygnąć przetargu na remont budynku 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, ponieważ wykonawcy zaproponowali bardzo 
wysoką cenę w stosunku do planowanych kosztów. W tabeli fundusz pomocy materialnej 
dla studentów i doktorantów istotną zmianą jest zmniejszenie wydatków na remonty. 
Obecnie zgodnie z nową ustawą fundusz pomocy materialnej dla doktorantów będzie 
traktowany inaczej, będzie to fundusz stypendialny, natomiast cała część dotycząca 
zarówno remontów jak i kosztów utrzymania domów studenckich będzie stanowiła 

odpowiednio wydzielony koszt bieżącej działalności Uczelni. W tabeli „zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych” nie ma zmian. W tabeli nr 7 „dofinansowanie pozostałych 
jednostek i zadań celowych” ostateczna kwota nie uległa zmianie, nastąpiło natomiast 
przeniesienie środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami. W stosunku do planu 
przekroczono wydatki AZS, gdyż został wydłużony sezon ekstraklasy oraz wzrosły opłaty 
sędziowskie i organizacyjne.  

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że na 18 uprawnionych do głosowania głosowało 14 osób,  
14 osób tak. Komisja pozytywnie zaopiniowała nowelizację planu rzeczowo-finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego na 2018 rok. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że Kwestor mgr O. Dziubek 
poinformowała, iż ta dodatkowa kwota z dotacji podstawowej nie przechodzi na rok 
następny i powołała się na stałą przeniesienia. Jest nieścisłość, bo stała przeniesienia 
nigdy nie dotyczy żadnej kwoty pieniężnej tylko wyniku uzyskiwanego w algorytmie, 
który jest liczbą niemianowaną, jest to pewien udział Uczelni wśród pozostałych uczelni. 
Nigdzie nie pojawiają kwoty w złotych, jest składnik studencki, pracowniczy, 
kosztochłonność, jakość jednostek. Ostatecznie jest jedna liczba, mały ułamek, liczba 
właściwa dla danej uczelni, wynik przez który mnoży się ogólną kwotę przeznaczoną dla 
wszystkich uczelni i to daje wielkość kwoty jaka przysługuje naszej Uczelni. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego na 2018 rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 5a 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu Gdańskiego w 2019 roku. 

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że w związku z wprowadzeniem nowych 
zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki wynikających z ustawy 2.0 
oraz brakiem obowiązującego wzoru planu rzeczowo-finansowego na rok 2019, nad 
którym trwają prace MNiSW, proponuje się uchwałę określającą warunki wydatkowania 
środków na wydatki rzeczowe do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 
2019. Wysokość miesięcznych wydatków rzeczowych do czasu uchwalenia planu 
rzeczowo-finansowego na 2019 rok nie powinna przekraczać 1/14 kwoty wydatków 
ujętych w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Gdańskiego na 2018 rok. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu 
Gdańskiego w 2019 roku. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie upoważnienia JM Rektora UG do podjęcia działań mających na celu sprzedaż 
prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego, położonej  
w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 18. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że trzeba sprzedawać 
nieruchomości, które nie są użytkowane, ponieważ trzeba płacić za ich utrzymanie, 
ogrzewanie, ochronę oraz podatki od nieruchomości.  

Kanclerz dr M. Czapiewski poinformował, że jest zainteresowanie tym budynkiem, 
cena wywoławcza to 28 milionów złotych. Zaktualizowane zostały operaty szacunkowe 
w najbliższych dniach pojawią się ogłoszenia publiczne, pod warunkiem że Senat 
podejmie omawianą uchwałę.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 46 osób tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie upoważnienia JM Rektora UG do podjęcia działań 
mających na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu 
Gdańskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 18. 
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 zatwierdzenia kandydatów do pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego. 

JM Rektor przypomniał, że1 lutego o godz. 11.00 w budynku Rektoratu odbędzie 
się spotkanie z kandydatami do Rady spoza Uczelni. Kandydatów można było zgłaszać do 
17 stycznia 2019 roku. Do zadań Rady będzie należało w pierwszej kolejności 
zaopiniowanie projektu nowego Statutu, w którym Uczelnia wdroży założenia reformy 
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nauki i szkolnictwa wyższego a ponadto: opiniowanie projektu Strategii Uczelni, 
monitorowanie gospodarki finansowej, monitorowanie zarządzania Uniwersytetem 
Gdańskim, wskazywanie kandydatów na rektora oraz wykonywanie innych zadań 
określonych w Statucie. Kandydaci do pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego spoza 
wspólnoty Uniwersytetu Gdańskiego to: Maciej Dobrzyniecki, Marek Głuchowski oraz 
Kazimierz Janiak. Kandydaci z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr hab. Ewa Łojkowska – 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – 
Wydział Prawa i Administracji, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii oraz 
Przewodnicząca Samorządu Studentów UG. Pan Maciej Dobrzyniecki jest absolwentem 
Wydziału Zarządzania, Konsulem Honorowym Królestwa Hiszpanii, Kanclerzem Loży 
Gdańskiej Business Centre Club, członkiem Fundacji Rozwoju UG i rady naukowej 
Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, angażuje się w sprawy Uniwersytetu 
Gdańskiego. Pan Marek Głuchowski ukończył studia prawnicze oraz obronił pracę 
doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UG, jest Konsulem Honorowym 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ma dużą kancelarię 
prawną, jest Prezesem Gdańskiego Klubu Biznesu. Pan dr Kazimierz Janiak nie jest 
absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, jest współzałożycielem i pracownikiem 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektorem Totalizatora Sportowego oddział  
w Gdańsku. Jako poseł bardzo aktywnie wspierał budowę nowego Wydziału Prawa  
i Administracji oraz Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Wszyscy kandydaci mają duże 
doświadczenie zawodowe i społeczne, spełniają wymagania określone dla członków Rady 
Uniwersytetu Gdańskiego. Kadencja pierwszej Rady będzie trwała do końca grudnia 2020 
roku. Członkiem Rady można być pod rząd przez dwie kadencje. Opracowany zostanie 
regulamin funkcjonowania Rady. Wybór kandydatów poprzez głosowanie nastąpi na 
posiedzeniu Senatu UG w lutym.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 51 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie zatwierdzenia kandydatów do pierwszej Rady 
Uniwersytetu Gdańskiego.  
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 wysokości wynagrodzenia przysługującego członkowi Rady Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

JM Rektor poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce wysokość wynagrodzenia członków rady ustala senat. Miesięczne wynagrodzenie 
przysługujące członkowi Rady Uniwersytetu Gdańskiego ustala się w wysokości 4 200 
złotych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 47 osób tak,  
3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego 
członkowi Rady Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 9 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie utworzenia Gdańskiego Liceum Uniwersyteckiego. 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował, żeby liceum nazywało się 

inaczej niż to napisano w projekcie uchwały a mianowicie: Liceum Uniwersyteckie  
w Gdańsku. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone we współpracy z Politechniką 
Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Urzędem Miasta Gdańska. Szkoła 
będzie miała siedzibę w budynku po gimnazjum przy ul. Zgody w Gdańsku (Przymorze). 
Część zajęć będzie realizowana przez nauczycieli akademickich w ramach pensum. 
Zajęcia laboratoryjne w znacznej części będą się odbywały na terenie Bałtyckiego 
Kampusu UG. Uczelnią wiodącą będzie Uniwersytet Gdański. Będzie to liceum publiczne, 
subwencje będą pochodziły od miasta. O ile Konwent Godności Honorowych i Senat UG 
zaakceptują tę propozycję, to liceum będzie nosiło imię Prezydenta Gdańska Pana Pawła 
Adamowicza. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że liceum 
realizowałoby trzy główne programy kształcenia zbieżne z dziedzinami 
reprezentowanymi przez dyscypliny Uniwersytetu Gdańskiego czyli nauki społeczne, 
nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne, przy czym może to być zmienne. Żeby można 
było przeprowadzić rekrutację na najbliższy rok szkolny, to do końca lutego szkoła musi 
być wpisana do specjalnego rejestru prowadzonego przez kuratora oświaty. Jest 
zapotrzebowanie na większą liczbę miejsc w szkołach średnich, bowiem w tym roku 
podwójny rocznik kończy nauczanie w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
Realizowany byłby program trzyletniego i czteroletniego liceum. Pierwszy rocznik to 
byłyby trzy klasy. Finansowanie byłoby oparte tak jak w każdym przypadku liceum 
publicznego o subwencje miejskie. Byłoby to dobre miejsce do realizowania praktyk 
zawodowych dla studentów, prowadzenia eksperymentów dydaktycznych. Władze 
miejskie deklarują daleko idącą pomoc.  

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy 
rozważana była nazwa „Gdańskie Liceum Akademickie”. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
istnieje już liceum, które ma w nazwie określenie „akademickie”, ponadto chodzi o to, 
żeby uniknąć skrótu GLA, który ma Gdańskie Liceum Autonomiczne, zbieżność nazwy 
byłaby zbyt duża.  

Dr hab. O. Kubińska, prof. UG zwróciła się z prośbą o informację jaka jest 
planowana liczba uczniów, którzy będą przyjęci do liceum. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że  
w klasie ma być trzydzieści osób, czyli 90 uczniów w pierwszym roku nauki.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że tego typu inicjatywy są 
bardzo dobrze widziane przez MNiSW. Na naszej Uczelni z powodzeniem funkcjonuje już 
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, trwają prace zmierzające do utworzenia 
uniwersytetu małego dziecka. Za takie inicjatywy Uczelnia jest pozytywnie punktowana 
jeżeli chodzi o ewaluację i jakość Uczelni. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 50 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie utworzenia Gdańskiego Liceum Uniwersyteckiego.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 10 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego  
Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 

uroczystości jubileuszowe rozpoczną się 20 marca 2019 roku. Od dłuższego czasu do 
programu obchodów napływają różne propozycje. W projekcie uchwały wymienione są 
te najważniejsze, których przygotowanie jest już bardzo zaawansowane. Lista wydarzeń 
jubileuszowych jest znacznie dłuższa, informacja na bieżąco będzie ukazywała się na 
stronie poświęconej jubileuszowi. W treści uchwały nawiązano do uczelni, które 
przyczyniły się do powstania Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. 20. marca 2020 
roku minie 50 lat od powołania Uniwersytetu Gdańskiego oraz 75 lat od powołania szkół 
wyższych, z których połączenia powstał Uniwersytet Gdański. Uczelnia kształtuje własną 
tożsamość integrując pomorskie środowiska nauk humanistycznych, społecznych oraz 
przyrodniczych i ścisłych, nawiązując do tradycji akademickich powstałych po II Wojnie 
Światowej – Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, przekształconej następnie w Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Obecnie 
Uniwersytet Gdański jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, która łączy tradycję  
z nowoczesnością. Muzeum UG przygotowuje wystawę, która będzie odnosiła się do 
tradycji akademickich uniwersyteckich i szkolnictwa wyższego, uwzględniając także  
100-lecie istnienia Politechniki Gdańskiej. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Premier J. Gowin przyznał 
Uczelni środki na organizację imprez związanych z jubileuszem. Planuje się organizację 
wielu wydarzeń studenckich, sportowych, dydaktycznych, badawczych, konferencji, 
koncertów oraz wydanie publikacji. Obchody zakończą się 30 września 2020 roku.  
 Prof. dr hab. R. Grzybowski stwierdził, że poza 100-leciem Politechniki Gdańskiej 
należy odwołać się także do tradycji Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, które 
powstało w XVI wieku i które miało znakomite osiągnięcia w zakresie historii, medycyny, 
prawa.  
 Student Ł. Bień poinformował, że w tym roku odbędą się Juwenalia Gdańskie, 
których koordynatorem będzie Parlament Studentów UG. Impreza ta także wpisze w rok 
obchodów 50-lecia istnienia Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że przy 
okazji wszystkich uroczystości podkreślany będzie aspekt historyczny, odwołanie do 
korzeni a jednocześnie będzie to okazja do promowania nauki i pokazywania 
współczesnych dokonań.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 11  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji 
senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w składzie Senackiej 
Komisji Budżetu i Finansów w miejsce dra hab. Jakuba Steliny, prof. UG powołuje się 
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dra hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG, w 
składzie Senackiej Komisji ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii w miejsce dra hab. 
Wojciecha Zalewskiego, prof. UG powołuje się dra hab. Marcina Wiszowatego, prof. UG 
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z Wydziału Prawa i Administracji, w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. 
Nauczycieli Akademickich w miejsce dra hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG powołuje 
się dra hab. Marcina Wiszowatego, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji, w składzie 
Uczelnianej Komisji Oceniającej w miejsce prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej 
powołuje się dra hab. Pawła Miłobędzkiego, prof. UG z Wydziału Zarządzania.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich  
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 12  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt zarządzenia Rektora  
w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2016-2020.  

W Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego powołanej na 
kadencję 2016 - 2020 zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/16 z dnia 
23 czerwca 2016 roku – w miejsce prof. dra hab. Jakuba Steliny powołuje się dr hab. Annę 
Jurkowską-Zeidler, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował zmianę składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 
kadencję 2016-2020. 
Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 
kadencję 2016-2020 w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 13 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
20 grudnia 2018 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
20 grudnia 2018 roku. 
 
 
ad 14 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaprosił do wzięcia udziału w spotkaniu  
z kandydatami spoza Uczelni do Rady Uniwersytetu Gdańskiego, które odbędzie się  
1 lutego 2019 roku o godz. 11. 00 w Rektoracie  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w 2019 roku powinna być 
przeprowadzona ocena okresowa nauczycieli akademickich, następna ma być w 2020 
roku. JM Rektor zaproponował, żeby odbyła tylko jedna ocena w 2020 roku według zasad 
nowego Statutu UG. Ostatnia ocena okresowa była przeprowadzona w 2017 roku.  
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG zauważyła, iż ocena, która miałaby być 
przeprowadzona w 2019 roku przed wejściem w życie nowego Statutu UG miała być 
podstawą do przekwalifikowania pracowników. Z tego punktu widzenia jest to ocena 
dość istotna i celowa. Czy w związku z tym w pewnych sytuacjach można ją 
przeprowadzić? 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że można dokonać oceny  
w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie gdy dotyczy to osób, które nie publikują, są 
nieaktywne naukowo. 



9 
 

 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób 
w nowym Statucie UG zostaną ustalone nowe stanowiska i kiedy pracownicy będą 
zawierali nowe umowy o pracę. Czy to nastąpi jesienią 2019 roku czy 2020 roku.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że to powinno mieć miejsce 
jesienią 2019 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 36 osób tak,  
4 osoby nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG wyraził zgodę na to, żeby następna ocena okresowa nauczycieli akademickich 
odbyła się w 2020 roku.  
Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28 lutego 2019 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 

profesor nadzwyczajny 


