
 
 
 

Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 24 listopada 2016 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność na posiedzeniu Senatu UG. 
 
 
ad 1 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Centralna Komisja do 
Spraw Stopni i Tytułów ogłosiła wyniki wyborów na kadencję 2017-2020. W skład 
Komisji weszli również naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr hab. Jerzy 
Gierusz - nauki ekonomiczne/finanse; prof. dr hab. Bernard Lammek – nauki 
chemiczne/ochrona środowiska; prof. dr hab. Ewa Łojkowska – nauki 
biologiczne/biotechnologia; prof. dr hab. Józef Szmeja - nauki biologiczne/ekologia;  
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - nauki biologiczne/biologia. JM Rektor pogratulował 
wybranym naukowcom i podkreślił, że konkurencja była bardzo duża.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że w dniu dzisiejszym odbędą 
się dwa posiedzenia Senatu, co jest związane ze zmianą Statutu UG. Proponowana 
zmiana Statutu UG pozwoli właściwie zarządzać jednostkami organizacyjnymi głównie 
na wydziałach. Zmiana dotyczy osób pełniących obowiązki kierowników instytutów, 
katedr czy zakładów, które są czasowo nieobecne z tytułu choroby, wyjazdów 
zagranicznych a także zastępowania tych osób. Dzięki wprowadzeniu tej zmiany 
zostanie zapewniona niezakłócona ciągłość kierowania działalnością jednostek 
organizacyjnych Uczelni. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika 
jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład wydziału nastąpi po zasięgnięciu opinii 
dziekana. 
Osoba, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki 
organizacyjnej, będzie posługiwała się tytułem dyrektora lub kierownika tej jednostki, 
poprzedzonym oznaczeniem: «pełniący obowiązki» lub «p.o.».”. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył: dr hab. Magdalenie Żemojtel-
Piotrowskiej z Wydziału Nauk Społecznych oraz dr hab. Dariuszowi Kaczorowi  
z Wydziału Historycznego akty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył dalszych 
osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar im. Zygmunta Kamińskiego 
obchodzi w tym roku 46-lecie istnienia. Z tej okazji Senatorowie obejrzą krótką 
prezentację o działalności Zespołu.  



2 
 

 Kierownik Akademickiego Centrum Kultury UG „Alternator”, mgr Michał 
Biełuszko poinformował, że Zespół jest dumny z tego, że reprezentuje Uniwersytet 
Gdański. Największym dobrem tego Zespołu są ludzie, pasjonaci całkowicie oddani temu 
co robią. Zespół Jantar jest znany zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, gdzie 
zdobył uznanie i liczne nagrody. W związku z rocznicą Zespołu zostaną zorganizowane 
dwa koncerty jubileuszowe, które odbędą się w Sali Teatralnej Neofilologii UG. Zespół 
zaprezentuje na nich zarówno te choreografie, które powstały na przestrzeni ostatnich 
pięciu lat, jak i te najstarsze. 

Kierownik organizacyjny mgr B. Madany poinformowała, że sukcesy Zespołu 
Jantar są wynikiem ciężkiej, codziennej pracy wszystkich członków Zespołu. Zespół 
organizuje między innymi półkolonie taneczne dzieci dla pracowników Uczelni a także 
koncerty polskich kolęd i pastorałek. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG pogratulował 
członkom Zespołu wybitnych osiągnięć artystycznych i przypomniał, że Zespół Pieśni  
i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar promuje Uniwersytet Gdański w kraju i za 
granicą. Ostatnio Zespół zdobył trzy nagrody na Międzynarodowym Festiwalu 
Folklorystycznym w Korei Południowej. W uznaniu osiągnięć artystycznych Zespołu 
oraz wkładu w promocję Uniwersytetu Gdańskiego w kraju i za granicą Jego 
Magnificencja Rektor UG, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG przyznał Zespołowi 
nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na rozwój i realizację zadań 
statutowych.  

 
 

ad 3  
Senat UG jednogłośnie przyjął następujący porządek obrad: 

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

2. Prezentacja sukcesów Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR”. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zgody na utworzenie Uniwersyteckiego 

Centrum Zdrowia przy Uniwersytecie Gdańskim w formie spółki kapitałowej 
prawa handlowego.  

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 46/14  
w sprawie Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego. 

7. Opinia Senatu UG w sprawie Dyrektora Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Projekt uchwały Senatu UG w sprawie 
zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad 
pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne 
świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych 
opłat. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG  
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne  
i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 

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

http://ug.edu.pl/pracownik/356/michal_bieluszko
http://ug.edu.pl/pracownik/356/michal_bieluszko
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11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 października 2016 roku. 

12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
8 listopada 2016 roku. 

13. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 4  

Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Statutu dr hab. M. Bogusz, prof. UG 
poinformował, że w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego dodaje się § 62a w brzmieniu: 
„1. W przypadku: 

1) nieobsadzenia funkcji dyrektora instytutu, kierownika katedry, kierownika 
zakładu, kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wchodzącej  
w skład Wydziału lub nieobsadzenia funkcji kierownika ogólnouniwersyteckiej 
(międzywydziałowej, pozawydziałowej) jednostki organizacyjnej; 

2) zawieszenia osób pełniących funkcje określone w punkcie 1) w pełnieniu 
obowiązków; 

3) nieobecności osób pełniących funkcje określone w punkcie 1), trwającej dłużej 
niż 2 miesiące 

- Rektor może powierzyć nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu  
w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu 
pracy, a - w przypadku instytutu, katedry lub zakładu - ponadto posiadającemu 
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora lub doktora 
habilitowanego, pełnienie obowiązków – odpowiednio - dyrektora lub 
kierownika jednostki organizacyjnej. 

2. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki 
organizacyjnej następuje do czasu – odpowiednio – powołania określonej osoby do 
pełnienia funkcji dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej we właściwym 
trybie, ustania stanu zawieszenia osoby pełniącej funkcję dyrektora lub kierownika w 
pełnieniu obowiązków bądź też ustania nieobecności dyrektora lub kierownika. 

3. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki 
organizacyjnej może być w każdym czasie cofnięte przez Rektora. 

4. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki 
organizacyjnej wchodzącej w skład wydziału następuje po zasięgnięciu opinii 
dziekana. 

5. Osoba, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki 
organizacyjnej, posługuje się tytułem dyrektora lub kierownika tej jednostki, 
poprzedzonym oznaczeniem: «pełniący obowiązki» lub «p.o.».”. 

Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że chodzi o nieobecność 
spowodowaną trzema sytuacjami: powstaniem wakatu, zawieszeniem w pełnieniu 
obowiązków, nieobecnością dłuższą niż 2 miesiące. To jak długo dana osoba będzie 
pełniła obowiązki, będzie zależało od przyczyny powstania takiej sytuacji. Zmiana ta ma 
na celu dobrą organizację pracy, zapewnienie niezbędnej i niezakłóconej ciągłości 
kierowania działalnością jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. Związki 
zawodowe ZNP oraz NSZZ „Solidarność” nie zgłosiły zastrzeżeń do proponowanych 
zmian. Związek zawodowy OZZ Inicjatywa Pracownicza nie zgadza się z brzmieniem ust. 
3, zgodnie z którym JM Rektor „może” w każdej chwili cofnąć pełnomocnictwo do 
kierowania daną jednostką na zasadzie pełnienia obowiązków. Dr hab. M. Bogusz, prof. 
UG stwierdził, że trudno zgodzić się z tym zastrzeżeniem. 
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 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że na wolne stanowisko dyrektora 
instytutu można przeprowadzić wybory. Jeśli ktoś zostanie wybrany, to osoba pełniąca 
obowiązki automatycznie powinna przestać je pełnić.  
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że w takiej sytuacji JM Rektor odwoła 
osobę pełniącą obowiązki. 
 Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przypomniał, że dyrektora instytutu 
powołuje JM Rektor 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG stwierdził, że w omawianej sytuacji nie zachodzi 
zaburzenie porządku kompetencyjnego.  
 Dr hab. R. Grzybowski, prof. UG zauważył, że może się zdarzyć, iż dyrektor 
instytutu długo będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim i zostanie powołana osoba 
pełniąca obowiązki. Tymczasem to dyrektor powinien rozliczyć się ze sprzętu na czas 
swojej nieobecności, bo za niego odpowiada. Powinna być przeprowadzona 
inwentaryzacja. Wydaje się, że potrzebny jest zapis regulujący tę sytuację, żeby było 
wiadomo, kto w czasie nieobecności dyrektora instytutu przejmuje odpowiedzialność za 
sprzęt. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że sprawy dotyczące 
zarządzania mieniem oraz dysponowania środkami finansowymi instytutu uregulowane 
są innymi wewnętrznymi aktami prawnymi. Zazwyczaj na osobę pełniącą obowiązki 
dyrektora powołany jest jego zastępca, który będzie otrzymywał dodatek funkcyjny. 
Czyjaś nieobecność i powołanie osoby pełniącej obowiązki nie powinno wpływać na 
sprzeniewierzenie majątku. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
sprawa poruszona przez dra hab. R. Grzybowskiego, prof. UG jest istotna, ale nie musi 
być regulowana w Statucie UG. Zagadnienie to jest uregulowane zarządzeniem Rektora 
dotyczącym odpowiedzialności za mienie. Mowa w nim o zabezpieczeniu interesów np. 
dyrektora instytutu, który przez dłuższy czas nie może sprawować obowiązków.  
 Dr M. Jaśkiewicz poinformował, że OZZ Inicjatywa Pracownicza nie zgadza się  
z zapisem mówiącym iż JM Rektor może „w każdym czasie” odwołać powierzenie 
pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej. 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG wyjaśnił, że chodzi tu o funkcje tymczasową, więc  
JM Rektor musi mieć możliwość odwołania danej osoby w każdym czasie. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że osoba pełniąca obowiązki może 
lepiej lub gorzej pełnić tę funkcję, więc JM Rektor, który odpowiada za funkcjonowanie  
i organizację całej Uczelni musi mieć możliwość działania, w tym możliwość 
odwoływania z pełnienia obowiązków jeśli uzna, że to jest korzystne dla Uczelni. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w ciągu ostatnich kilku 
lat może dwa, trzy razy zdarzyło się , że dziekanom powierzono pełnienie obowiązków 
dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej. Takie rozwiązanie się nie sprawdziło 
w praktyce. Dziekani nie mieli możliwości na bieżąco dobrze zarządzać daną jednostką. 
Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej 
wchodzącej w skład wydziału po zasięgnięciu opinii dziekana umożliwi sprawne 
działanie jednostek organizacyjnych. 
 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że zasady gospodarowania mieniem 
regulują instrukcje dotyczące gospodarowania majątkiem trwałym oraz inwentaryzacji 
składników majątkowych w Uniwersytecie Gdańskim. Są tam przewidziane okoliczności 
związane z niemożnością pełnienia nadzoru nad mieniem Uczelni.  
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG stwierdził, że żaden sąd pracy nie zasądzi 
odszkodowania od osoby, która nie miała możliwości sprawowania pieczy nad mieniem.  
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 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zauważył, że proponowana zmiana ma 
charakter porządkujący istniejący stan rzeczy i strukturę, określa kompetencje  
JM Rektora.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie z Regulaminem 
Senatu UG zmiana Statutu UG będzie głosowana na kolejnym posiedzeniu Senatu.  
 
 
ad 5 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia przy Uniwersytecie 
Gdańskim w formie spółki kapitałowej prawa handlowego.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie z § 153 Statutu 
UG w celu prowadzenia działalności gospodarczej Uniwersytetu Rektor, za zgodą Senatu 
może tworzyć spółki kapitałowe także we współdziałaniu z innymi podmiotami. 
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia przy UG ma być spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ma mieć siedzibę w budynku przy ul. Wita Stwosza 58 w Gdańsku, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Logopedii będącej częścią Wydziału Filologicznego. 
Sprawą tą zajmowano się już od dłuższego czasu. Do podmiotów medycznych 
funkcjonujących w naszym województwie wysłano zapytanie, czy przystąpiłyby do 
takiej spółki wnosząc nie tylko swoje logo, ale także środki finansowe na 
wyremontowanie i wyposażenie powierzchni, które udostępni Uniwersytet Gdański. 
Ofertę współpracy złożyły dwa podmioty rozpoznawalne na rynku usług medycznych – 
pierwszy to Uniwersyteckie Centrum Kliniczne a drugi to firma FALC, która jest firmą 
bogatą, prężnie działającą, swoją siedzibę ma w Trójmieście. Zarządza nią absolwentka 
Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Centrum ma oferować nie tylko opiekę 
lekarzy pierwszego kontaktu i medycyny pracy, ale będzie obejmowało również 
specjalistyczną opiekę lekarską, która będzie sukcesywnie rozwijana. Uniwersytet 
Gdański do spółki będzie wchodził aportem wyznaczonej powierzchni, która będzie 
wyceniona według cen rynkowych. Taki zapis znajdzie się w akcie notarialnym, o ile ta 
inicjatywa zostanie sfinalizowana. Wstępnie na 2018 rok jest zapowiadana reforma 
służby zdrowia w Polsce. Nawet jeśli powstanie jakaś inna struktura czy nowa instytucja 
to i tak będzie ona dystrybutorem pieniędzy. Dwie firmy, które zadeklarowały 
współpracę mają kontrakty z NFZ, jest to bardzo ważne. Dzięki temu bardzo szybko 
będzie można uruchomić lecznictwo specjalistyczne, szczególnie takie, które dotyczy 
studentów i pracowników czyli laryngologię, kardiologię a w drugim etapie może nawet 
chirurgię jednego dnia. Jeżeli spółka będzie zasilana z pieniędzy publicznych, będzie 
musiała przyjąć każdego pacjenta, ale pracownicy i studenci mieliby pierwszeństwo.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że przez pracowników 
Wydziału Prawa i Administracji została zobligowana do zadania kilku pytań w tej 
sprawie. Jeśli chodzi o kontrakt z NFZ, to nie ma gwarancji, że niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej, bo takim będzie to Centrum, nadal będą uzyskiwały kontrakty. 
Drugie pytanie dotyczy uzasadnienia potrzeby powołania tej spółki – powiedziano, że 
chodzi o dobro pracowników i studentów, którzy są niezadowoleni z usług 
świadczonych przez medycynę pracy w szpitalu studenckim. Nie ma gwarancji, że nowe 
Centrum zapewni lepszą opiekę zdrowotną. Ponadto działalność gospodarczą podejmuje 
się po to, żeby na niej zarabiać. Czy w związku z tym został przygotowany jakiś 
biznesplan, z którego wynikałoby jaki będzie zarobek Uczelni, czy taka działalność 
gospodarcza będzie się opłacała? Czy Uczelnia rzeczywiście musi aportem wnosić do 
spółki nieruchomości? Może wystarczyłoby zawarcie umowy o najem, dzierżawę tej 
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nieruchomości. Wówczas Uczelnia miałaby konkretny zysk, a własność nie byłaby 
przeniesiona.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w tej chwili dobiegają 
końca analizy złożonych ofert. Następnie zostanie wypracowana pewna koncepcja. Nie 
jest wykluczone, że Uczelnia zdecyduje się tylko na dzierżawę tej powierzchni, ale wtedy 
nie będzie miała żadnego wpływu na działalność Centrum. Trzeba pamiętać, że 
ewentualni wspólnicy będą musieli zainwestować sporą kwotę pieniędzy. W pierwszej 
fazie spółka raczej nie będzie przynosiła korzyści. Uniwersytet Gdański do spółki będzie 
wchodził aportem, żeby nie angażować własnych środków finansowych. Nie przewiduje 
się osób fizycznych jako wspólników w spółce. Ryzyko tego przedsięwzięcia jest raczej 
po stronie partnerów, którzy w całości biorą na siebie adaptację pomieszczeń, 
wyposażenie i jakość zespołu lekarskiego. 
 Kanclerz dr M. Czapiewski poinformował, że przedłożona propozycja ma 
charakter kierunkowy. Szczegóły tego przedsięwzięcia będą ustalane po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Senatu UG co pozwoli na kontynuowanie prac. Obawa dotycząca tego 
czy podmiot, który powstanie będzie mógł korzystać ze środków publicznych właśnie ze 
względu na projektowaną koncepcję organizacyjną i kapitałową jest w tym wypadku 
zbędna. Dzięki temu, że Uniwersytet Gdański będzie wchodził w to przedsięwzięcie  
z założenia w większościowym udziale, będzie mógł spełnić wymagania konkursu 
dotyczącego korzystania ze środków publicznych w zakresie ochrony zdrowia, który 
będzie ogłoszony w kolejnych latach. To ryzyko zostało wyeliminowane a obrana 
konstrukcja kapitałowa powoduje, że Uczelnia dla potencjalnych komercyjnych 
podmiotów staje się bardzo atrakcyjnym partnerem. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że od 1 stycznia wejdzie  
w życie ustawa o opodatkowaniu aportów pieniężnych i rzeczowych. Jeżeli prace mające 
na celu utworzenie Centrum zostaną podjęte teraz, to będzie można uniknąć dosyć 
wysokiego podatku. Przedsięwzięcie to jest istotne także z punktu widzenia rozwoju 
naukowego, ponieważ absolwenci Fizyki medycznej czy Biologii medycznej są 
przygotowywani do pracy jako personel pomocniczy zarządzający takimi instytucjami. 
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wyraził zadowolenie z ewentualnej 
współpracy i utworzenia miejsc pracy dla absolwentów wydziału lekarskiego.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG stwierdziła, że sytuacja nie jest 
komfortowa, ponieważ Senat UG już w tej chwili ma dać JM Rektorowi upoważnienie do 
tworzenia tej spółki a nie wszystko jest jasne, bo tak naprawdę cała procedura dopiero 
się zaczyna. Dalej nie jest jasny cel tworzenia spółki. Gdyby tworzył ją Gdański 
Uniwersytet Medyczny byłoby to naturalnym elementem jego działalności.  
W przypadku Uniwersytetu Gdańskiego można sądzić, że chodzi tylko o wykorzystanie 
pustych pomieszczeń. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że absolutnie nie chodzi  
o zagospodarowanie pustych powierzchni, tylko o dobro społeczności akademickiej.  
Obecnie nie zaproponowano projektu uchwały jaka zwykle jest przedstawiana Senatowi 
UG w przypadku dzierżawy czy sprzedaży zbędnego mienia należącego do Uczelni. 
Można to zmienić, ale wówczas będą obowiązywały inne regulacje prawne  
i będzie to oznaczało, że Senat UG upoważnia Rektora do rozpoczęcia rozmów i wyboru 
partnerów. Jeżeli Senat UG uzna, że należy zmienić uchwałę, to i tak ostateczną decyzję 
podejmą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Skarbu Państwa. 
Senat UG postanowił poddać pod głosowanie uchwałę w takiej formie w jakiej została 
przedłożona Senatorom. 



7 
 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 52 osoby tak,  
6 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Centrum 
Zdrowia przy Uniwersytecie Gdańskim w formie spółki kapitałowej prawa handlowego.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zwrócił się z prośbą o zaprotokołowanie, że 
po zakończeniu prac wstępnych i analiz Senat UG zostanie poinformowany i zapoznany  
z projektem umowy spółki i zasad działania. 
 
 
ad 6 

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 46/14 w sprawie Centrum 
Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że proponowane 
zmiany mają charakter porządkujący, wynikają ze zmian w strukturze organizacyjnej 
Uczelni. Poprzednio Centrum podlegało pod Prorektora ds. Nauki, a obecnie pod 
Prorektora ds. Rozwoju. Na podstawie nabytych dwuletnich doświadczeń uaktualniono 
zakres działania CTT. 
 Dr H. Furmańczyk zwróciła się z prośbą o przedstawienie dotychczasowej 
działalności Centrum, wykazu ile wniosków wpłynęło a ile zostało rozpatrzonych.  
 Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Krzysztof Bielawski poinformował, że w tej 
chwili nie dysponuje takim zestawieniem, ale jest ono dostępne. Prorektor ds. Rozwoju 
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski poinformował, że przez dwa lata był dyrektorem CTT, 
między innymi był to czas porządkowaniu stanu zastanego. Centrum funkcjonuje nieco 
ponad dwa lata, więc na razie nie ma takich osiągnięć jak centra działające już bardzo 
długo. Wspólnie z Politechniką Gdańską i GUMed został złożony wniosek w projekcie 
Inkubator Innowacyjności. Byłoby dobrze, gdyby przyznano środki temu konsorcjum, 
ponieważ tak naprawdę regulacje, które wymusiły utworzenie CTT nie wskazały źródła 
finansowania bieżącej działalności. Trudno zapewnić skuteczną ochronę przy 
ograniczonych środkach finansowych. Centrum we współpracy z Rzecznikiem 
Patentowym dokonało kilkunastu zgłoszeń patentowych w trybie krajowym i niewiele  
w trybie międzynarodowym. 
 Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju dr hab. J. Kruczalak-
Jankowska, prof. UG poinformowała, że Komisja popiera proponowane zmiany. Ponadto 
dodano zapis zgodnie, z którym do końca marca każdego roku Dyrektor Centrum jest 
zobowiązany do złożenia Senatowi UG sprawozdania z działalności Centrum Transferu 
Technologii UG za rok ubiegły. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 46/14 w sprawie 
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że zgodnie  
z Regulaminem Centrum Transferu Technologii działalnością Centrum kieruje Dyrektor 
powoływany i odwoływany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, po zasięgnięciu 
opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą Centrum. 
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Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że w wyniku 
postępowania konkursowego zgłosił się Pan dr Karol Śledzik, którego kandydatura 
została przedstawiona Radzie Nadzorującej. Dr K. Śledzik był zastępcą, a następnie 
pełnił obowiązki dyrektora CTT. Od początku funkcjonowania Centrum był 
zaangażowany w jego działalność. Jest twórcą projektu Innowacyjność plus, wcześniej 
był zaangażowany w program ramowy przy udziale Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG i GUMed jako menadżer związany z innowacjami. Zawodowo jest 
adiunktem na Wydziale Zarządzania, poza praca naukową specjalizuje się  
w zagadnieniach ochrony własności intelektualnej i wyceny własności intelektualnej, co 
znakomicie koresponduje z funkcją, którą miałby sprawować. Rada Nadzorująca 
jednogłośnie zarekomendowała tę kandydaturę. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że dr K. Śledzik jest 
adiunktem w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania, świetnie godzi swoje 
obowiązki, pracę naukową z pracą zarządzającą.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 55 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował Pana dra K. Śledzika na stanowisko Dyrektora 
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 
ad 8 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi 
edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania  
z tych opłat. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
chodzi o wprowadzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za udział w procesie 
potwierdzania efektów uczenia się prowadzonym przez Uniwersytet Gdański. Dotyczy 
to możliwości przyjęcia na studia - nie na pierwszy rok studiów tylko wyżej, osób spoza 
Uczelni, które mogą się wykazać doświadczeniem zawodowym i społecznym. Za usługę 
edukacyjną związaną z potwierdzaniem efektów uczenia się jest wnoszona opłata przez 
osobę ubiegająca się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia takich efektów. 
Opłata jest wnoszona niezależnie od wyniku procesu potwierdzania efektów uczenia się. 
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia jest zobowiązana do zawarcia 
z Uniwersytetem Gdańskim właściwej umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszej uchwały. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie ile osób 
ubiega się o uznanie efektów kształcenia. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG wyjaśniła, że jest to 
znikoma ilość. Być może w związku ze zmianą przepisów niedługo jeden z wydziałów 
będzie przeprowadzał taką procedurę na dość istotną skalę. W skali krajowej inne 
uniwersytety również nie pozyskują w ten sposób kandydatów na studia. 
Wprowadzenie tych przepisów było wymogiem ustawowym i Uniwersytet Gdański jest 
na to przygotowany.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak,  
1 osoba nie.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi 
edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania  
z tych opłat. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przedstawił projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
zmiana uchwały wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
dokumentacji przebiegu studiów. Z uchwały zostaje wykreślony zapis, który mówi  
o maksymalnej liczbie miejsc dla osób studiujących na drugim kierunku studiów. Z § 1 
ust. 4 brzmiącego: „W uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek dziekana 
zwiększyć liczbę miejsc na dany kierunek studiów niestacjonarnych lub odpłatnych 
studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym.” wykreśla się część zdania: 
„niestacjonarnych lub odpłatnych studiów stacjonarnych prowadzonych w języku 
obcym.” Kolejna zmiana polega na tym, że obecnie tylko pracownicy Biura Rekrutacji  
a nie komisje wydziałowe, będą dokonywali przeliczenia ocen ze świadectwa lub 
dyplomu zagranicznego. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy § 11, który mówi  
o rekrutacji uzupełniającej na kierunki, na których liczba miejsc została wypełniona  
w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. 
Procedurą uzupełniającą szczególnie zainteresowani są kandydaci, którzy poprawiali 
egzamin maturalny, którzy zazwyczaj otrzymują wyniki na początku września. W § 12 
ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rekrutacja na semestr zimowy trwa: na studia stacjonarne 
- do 30 września 2017 r. (w uzasadnionych przypadkach, na studiach stacjonarnych 
drugiego stopnia, Rektor może wydłużyć rekrutację do 17 października 2017 r.), na 
studia niestacjonarne - do 30 listopada 2017 r. Rekrutacja na semestr letni (na 
kierunkach wskazanych w załączniku nr 1) trwa do 15 marca 2018 r.” W załączniku nr 5 
znajduje się wykaz dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia oraz zapis 
mówiący, iż osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na 
studia prowadzone w języku polskim, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia w teczce 
składanej do komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
polskiego choćby w stopniu elementarnym, są to rożne rodzaje dokumentów. Uczelniana 
Komisja Rekrutacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 10 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmiany uchwały 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 Samorząd Studentów 
wybrał swoich przedstawicieli do Komisji ds. Nauki oraz Komisji ds. Komercjalizacji  
i Transferu Technologii. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie 
składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 października 2016 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 października 2016 roku. 
 
 
ad 12 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
8 listopada 2016 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 54 osoby tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
8 listopada 2016 roku. 
 
 
ad. 13 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że zgodnie z postulatami przedstawionymi na poprzednim posiedzeniu 
Senatu UG zmodyfikowano wzór informacji o kandydacie na stanowisko profesora  
w Uniwersytecie Gdańskim. Dokument ten został uzupełniony o wyszczególniony 
precyzyjnie dorobek naukowy z rozgraniczeniem na części A, B i C według wykazu 
ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także inne publikacje. 
Ponieważ coraz więcej kandydatów ma w swoim dorobku uczestnictwo w przewodach 
doktorskich w charakterze promotora pomocniczego dodano punkt 12 c – „uczestnictwo 
w przewodach doktorskich w charakterze promotora pomocniczego”. W takiej formie 
obraz dorobku kandydata jest dużo bardziej czytelny. Wzór wniosku zostanie rozesłany 
na poszczególne wydziały.  
 Dr H. Furmańczyk zauważyła, że zapis znajdujący się w punkcie 5.4 brzmiący: 
„artykuły w czasopismach naukowych (według obowiązującego na dzień rozpoczęcia 
okresu podlegającego ocenie wykazu ogłoszonego przez Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego” jest niezrozumiały.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
zaproponował zmianę tego zapisu na następujący: „Artykuły w czasopismach 
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naukowych (według wykazu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora)”.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że została powołana 
Komisja do spraw opracowania zasad polityki kadrowej Uniwersytetu Gdańskiego. 
Zasady te będą odrębne dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi. W najbliższym czasie zostanie powołana nowa Komisja 
rektorska do spraw Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Skład Komisji będzie poszerzony. 
Komisja będzie się zajmowała wprowadzaniem do Statutu UG zmian wynikających  
z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych ustaw oraz 
dostosowaniem zapisów Statutu UG do konkurencyjnego funkcjonowania uczelni 
wyższych w gospodarce. Komisją będzie kierował dr hab. M. Bogusz, prof. UG z Wydziału 
Prawa i Administracji. Ponadto trwają prace nad Regulaminem zarządzania projektami 
krajowymi. Jest coraz więcej projektów krajowych nie tylko NCN, ale np. Fundacji na 
Rzecz Nauki Polskiej czy projektów, które mają charakter wdrożeniowy, czyli badań  
i rozwoju. Regulamin powinien być czytelny i syntetyczny. Osoby zajmujące się 
projektami krajowymi uzyskają dużo większe wsparcie niż dotychczas. Projekty krajowe 
będzie nadzorował Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab.  
P. Stepnowski, a projekty wdrożeniowe Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski. 
Drobne poprawki zostaną wprowadzone także do Regulaminu zarządzania projektami 
międzynarodowymi. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że kalendarze na nowy rok 
zostały rozesłane do wszystkich Senatorów pocztą wewnętrzną. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
Przewodniczącą Parlamentu Studentów UG ponownie została wybrana Pani Agata 
Myszka. Ponadto zostały przyznane nagrody Rektora dla najlepszych studentów za 
działalność sportową, naukową, artystyczną i organizacyjną  
 
Następne robocze posiedzenie Senatu UG odbędzie się 15 grudnia 2016 roku. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 
profesor nadzwyczajny 

 



Protokół 
nadzwyczajnego posiedzenia  

Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 
w dniu 24 listopada 2016 roku 

 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad.1  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad:  

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
 

 
ad 2  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 
profesor nadzwyczajny 

 

 


