
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 28 października 2021 roku 
 

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzono w formie 
hybrydowej – część Senatorów uczestniczyła w posiedzeniu za pomocą wideokonferencji 
przy zastosowaniu aplikacji MS Teams a część uczestniczyła w posiedzeniu osobiście  
w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego  
w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita Stwosza 53. 

Posiedzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 1  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował dodanie do porządku obrad 
punktu 3a: „Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 62/21 Senatu UG  
w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie 
Gdańskim”. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 38 osób, 38 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad.  
2. Opinia Senatu w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim: 
2.1 wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Piotra Zamojskiego, 
2.2 wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Kubki, 
2.3 wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Jana Sikory.  
3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania 
członków Rady Uniwersytetu Gdańskiego spoza wspólnoty Uczelni poniesionych w 
związku z posiedzeniami Rady.  
3a. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 62/21 Senatu UG w sprawie 
ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim 
4. Opinia Senatu UG w sprawie utworzenia Ośrodka Badań Stosowanych Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
5. Informacja dotycząca programów doskonałości naukowej na rok 2022 wraz 
programem obsługi gości zagranicznych w UG. 
6. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 
września 2021 roku. 
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 2.1 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dra hab. Piotra Zamojskiego na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 47 osób, 44 osoby tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Piotra Zamojskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.2 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Kubki na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 46 osób tak,  
3 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Andrzeja Kubki na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.3 

Dziekan dr hab. U. Patocka-Sigłowy, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Jana Sikory na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 47 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dra hab. Jana Sikory na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 3  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania członków Rady Uniwersytetu 
Gdańskiego spoza wspólnoty Uczelni poniesionych w związku z posiedzeniami Rady. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w skład Rady UG wchodzą 
osoby spoza województwa pomorskiego. Chodzi o zapewnienie tym członkom Rady 
Uniwersytetu Gdańskiego spoza wspólnoty Uniwersytetu zwrot udokumentowanych  
i uzasadnionych kosztów przejazdów (z i do z miejsca zamieszkania) oraz zwrot kosztów 
noclegów poniesionych przez tych członków w związku z uczestniczeniem  
w posiedzeniach Rady.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania członków 
Rady Uniwersytetu Gdańskiego spoza wspólnoty Uczelni poniesionych w związku  
z posiedzeniami Rady. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 3a  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 62/21 Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów 
podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
 Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że chodzi o studia podyplomowe tworzone na zamówienie Ministerstwa 
Edukacji i Nauki. Ministerstwo wprowadziło do zamówienia zmiany, w związku z tym 
należy dokonać korekty uchwały. Zmiana dotyczy liczby godzin oraz punktacji ECTS.  
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Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 62/21 Senatu UG w sprawie ustalenia 
programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 4  

Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 
prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że utworzenie Uniwersyteckiego Ośrodka Badań 
Stosowanych uporządkuje istniejący stan rzeczy. Wspólna nazwa obejmie działalność 
prowadzoną w poprzedniej siedzibie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG  
i GUMed w Gdańsku przy ul. Kładki 24. W tamtym budynku pozostały laboratoria,  
w których realizowane są projekty rozwojowe, mające potencjał komercjalizacyjny. Jest 
to bardzo istotne, bowiem okazało się, że przez kolejne pięć lat ze względu na VAT  
w nowych budynkach Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed nie można prowadzić działalności komercyjnej. 
Centra doskonałości również muszą przenieść się do budynku przy ul. Kładki 24. Są tam 
prowadzone są projekty badawczo-rozwojowe typu Lider, projekty finansowane przez 
Fundację na rzecz Nauki Polskiej i inne. Są tam także zlokalizowane spółki uniwersyteckie 
start up i spin of oraz laboratorium badawczo-rozwojowe Katedry Biotechnologii, które 
jest akredytowane normą ISO 17025. Obecnie swoją siedzibę ma tam Międzynarodowe 
Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Trwają prace adaptacyjne, 
aby mogło się tam przenieść Międzynarodowe Centrum Badań Teorii Technologii 
Kwantowych. Kilka laboratoriów wynajmują firmy biotechnologiczne, prowadzona jest 
współpraca naukowa z firmami zewnętrznymi. Jest to zalążek Inkubatora 
Przedsiębiorczości Akademickiej. Wszystkie te funkcje będą realizowane pod szyldem 
Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych. Laboratoria zostaną odświeżone  
i powstaną nowe pomieszczenia. 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, 
bowiem kolejne pięć lat trzeba czekać na uwolnienie infrastruktury budowanej  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z reżimu kwalifikalności podatku 
VAT. Po upływie tego okresu Ośrodek dalej będzie świadczył usługi, rozwijana będzie 
dalsza współpracy nauki i biznesu.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 46 osób tak,  
2 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował utworzenie Uniwersyteckiego Ośrodka Badań 
Stosowanych.  
 
 
ad 5  

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że 
programy doskonałości naukowej mają być udostępnione już pod koniec tego roku, żeby 
było można realizować je już od pierwszych dni 2022 roku. Wśród tych programów są 
trzy nowe programy – Program rozwoju infrastruktury badawczej UG, Program staży 
zagranicznych dla młodych naukowców UG i Program Profesorowie wizytujący UG. Poza 
tym wznowione będą programy, które funkcjonowały w tym roku. Pierwszym 
programem jest Program publikacyjny, w którym finansowane są koszty publikacji  
w prestiżowych wydawnictwach i czasopismach. Kolejnym elementem tego programu są 
premie za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach. Obecnie 
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podsumowywana jest ankieta, która była przeprowadzana wśród laureatów tego 
programu. Planuje się zwiększenie premii za publikacje w najbardziej prestiżowych 
czasopismach i wydawnictwach, które na liście ministerialnej wycenione są na 200/300 
punktów, dodatkowe premiowanie współpracy w ramach Związku Uczelni im. 
Fahrenheita i SEA-EU oraz uaktualnienie progów dostępowych do programu w zależności 
od średniej publikowalności w danych dyscyplinach. Chodzi o to, żeby program był 
jeszcze bardziej dopasowany do aktualnej sytuacji i jeszcze bardziej wspierał  
w publikowaniu. Kolejny program, w którym również planuje się nieznaczne modyfikacje 
to Program młodych liderów grup badawczych UG – junG. Celem programu jest wsparcie 
w założeniu pierwszej grupy badawczej i prowadzenie tej grupy badawczej  
w Uniwersytecie Gdańskim, aby zgromadzić najlepszych młodych naukowców, którzy 
swoje przełomowe badania realizowaliby w naszej Uczelni. Wymagania dotyczące 
młodych naukowców to: dwa do siedmiu lat po uzyskaniu stopnia doktora, minimum 
roczny staż zagraniczny. Ten warunek dostępowy zostaje złagodzony i dodana zostaje 
możliwość udokumentowania rocznej współpracy zagranicznej. Za każdym razem taka 
aplikacja będzie poddawana wnikliwej ocenie ekspertów. Kolejnym warunkiem jest, żeby 
kandydat kierował projektem badawczym z budżetem minimum 1,5 miliona złotych, lub 
jeśli nie posiada grantu badawczego może posiadać grant instalacyjny, czyli grant typu 
Polskie Powroty czy Polonez, albo był laureatem międzynarodowej nagrody lub 
stypendium START FNP, które jest najbardziej prestiżowym krajowym stypendium dla 
młodych naukowców. W ramach świadczeń w tym programie oferowane są:  
100 000 złotych na prowadzenie badań, dwa miejsca w szkole doktorskiej, miejsce 
pracy/prowadzenia badań/laboratorium, wsparcie administracyjne w prowadzeniu 
projektu. Kolejny program jest właściwie serią Programów małych grantów UGrants. 
Pierwszy z tych programów zostanie ogłoszony w pierwszych dniach listopada. Program 
Start skierowany jest do młodych naukowców (doktoranci + < 7 lat po doktoracie). 
Wysokość grantu zwiększona zostaje do 15 000 złotych oraz jeżeli dany laureat otrzyma 
finansowanie, dopuszcza się zwiększenie tej kwoty aż do 20 000 złotych w momencie 
kiedy spełnione będą dwa dodatkowe warunki. Pierwszy to wpisywanie się w cele 
zrównoważonego rozwoju i drugi gdy wnioskodawca zaangażuje w prace badawcze 
studentów. Warunkiem rozliczenia tego grantu jest przygotowanie i wysłanie do druku 
publikacji. Kolejny program w drugiej odsłonie to Program ADVANCED - wsparcie dla 
zaawansowanych naukowców, którzy złożyli wniosek grantowy w programach 
europejskich, w szczególności w programie ERC. Wysokość grantu zwiększono do  
30 000 złotych. Warunkiem rozliczenia grantu jest złożenie wniosku w programie 
europejskim. Program FIRST to wsparcie w pierwszym złożeniu wniosku grantowego a 
BIDGE to wsparcie w ponownym złożeniu wniosku grantowego. Decyzja o uruchomieniu 
tych programów podjęta zostanie w połowie grudnia, kiedy zakończy się cykl składania 
wniosków w instytucjach grantowych. Nowym programem jest Program rozwoju 
infrastruktury badawczej UG. Chodzi o to, żeby wesprzeć wydziały, naukowców  
w zakupie unikalnej aparatury badawczej wykorzystywanej przez więcej niż jeden zespół 
badawczy. Byłoby to zalążkiem do stworzenia core facility, czyli miejsca, w którym będzie 
gromadzona aparatura wykorzystywana przez wszystkie jednostki i do świadczenia 
usług na zewnątrz. Ten program jest w fazie konstruowania, głoszenie planuje się na  
3 stycznia 2022 roku. Kolejny program to druga odsłona Programu Rozwoju Humanistyki 
Gdańskiej. Celem programu jest wzrost rozpoznawalności humanistyki gdańskiej  
w Polsce i na świecie. Program skierowany do nauczycieli akademickich, którzy prowadzą 
działalność naukową w dziedzinie nauk humanistycznych. Wspierane będą 
przedsięwzięcia indywidualne lub zespołowe trwające od 12 do 29 miesięcy, czyli 
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najpóźniej skończą się 31 sierpnia 2024 roku. Finansowanie w programach 
indywidualnych wynosi do 40 000 złotych na rok; w zespołowych do 200 000 złotych na 
rok. Następne programy, to programy, które mają za zadanie wesprzeć współpracę 
międzynarodową. Program staży zagranicznych dla młodych naukowców funkcjonuje 
teraz pod roboczą nazwą „Bilet do doskonałości”. Jest to program trzymiesięcznych staży 
w najlepszych uczelniach i instytutach badawczych na świecie. Program jest skierowany 
do młodych naukowców, do 7 lat po doktoracie. Oferowane w ramach tego programu 
świadczenia to: naukowy urlop płatny, finansowanie kosztów przejazdu i kosztów pobytu 
w wysokości 400 złotych na dzień.  

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG 
poinformowała, że postanowiono kompleksowo zająć się tematem profesorów 
wizytujących. W obiegu funkcjonują różne definicje profesora wizytującego i należy to 
uporządkować. W skład tych działań wchodzi przede wszystkim flagowy program 
dotyczący profesorów wizytujących, który obejmuje wizyty krótko (do 4. tygodni)  
i długoterminowe (do 12. tygodni) oraz prowadzenie w tym czasie zajęć dydaktycznych  
w wymiarze 60. godzin albo mniej. Profesor wizytujący, który liczy się subwencyjnie 
(trzykrotność subwencji), to profesor, który nie ma polskiego obywatelstwa, ma tytuł 
profesora albo jest zatrudniony na stanowisku profesora. Z badań przeprowadzonych na 
wydziałach wynika, że nie zawsze można zaoferować jednej osobie prowadzenie  
60. godzin zajęć anglojęzycznych. Dlatego dziekani będą mieli możliwość zapraszania  
w różnym charakterze profesorów albo badaczy wizytujących, także finansowanych  
z tego programu. Program zakłada procedurę konkursową, każdy wydział będzie mógł 
zgłosić ile takich osób będzie chciał przyjąć i promować w programie. Założenie jest takie, 
że będą to profesorowie czy badacze, których działalność łączy się z najważniejszymi 
badaniami w dyscyplinie. Chodzi o rozwijanie istniejących kierunków albo uruchomienie 
nowych, wzmocnienie umiędzynarodowienia, badań, bądź dydaktyki. Opracowując ten 
program współpracowano z Działem kadr, Działem płac, Kwesturą i jednostkami, które 
obecnie zajmują się obsługą gości zagranicznych. Program profesorów wizytujących 
powinien być spójny z obsługą gości zagranicznych w Uniwersytecie Gdańskim. Do tej 
pory procedura zapraszania gości zagranicznych, nie tylko profesorów była rozmaicie, 
swobodnie traktowana. Część wizyt była finansowana ze środków dziekańskich, część 
była finansowana albo współfinansowana z budżetu prorektora. Jeżeli profesor 
wizytujący ma pozostać dłużej, to trzeba zapewnić mu godziny dydaktyczne, albo wspólną 
realizację projektu. Obowiązuje procedura konkursowa. Czasami wizyty profesorów mają 
inny charakter, są to np. wizyty kurtuazyjne. Okazało się, że dotychczas nie do końca było 
wiadomo jak taką wizytę sfinansować, z jakiś środków pokryć koszty. W regulaminie, 
który powstaje ujęte będą wszystkie przyjazdy w ramach umów o bezpośredniej 
współpracy naukowej, różnych porozumień, umów projektowych, bądź działalności 
badawczej. Ryczałtowo dzienny koszt pobytu dzienny ustalono na 250 złotych a jeżeli 
Uczelnia zapewnia zakwaterowanie, to 100 złotych na dzień pobytu. W przypadku 
doktorantów i stażystów będzie to 70 złotych. Dodatkowo koszty związane z przyjazdem 
i zakwaterowaniem gościa mogą być sfinansowane ze środków Uczelni. W każdym  
z programów przewidziano szczególnie uzasadnione przypadki, kiedy pokrycie kosztów 
może być finansowane przez Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej, bowiem 
zdarza się, że gość jest osobą cieszącą się wielkim uznaniem, prestiżem i Uczelni bardzo 
zależy na tym, żeby przyjechał. Wówczas dieta będzie wynosiła 250 złotych na dzień. 
Istotnym aspektem analizy problematyki dotyczącej gości zagranicznych i potrzeb 
Uniwersytetu Gdańskiego w tym zakresie jest uaktualnienie i dostosowanie dokumentu, 
który dotychczas funkcjonował do potrzeb praktycznych. Szczególny nacisk położono na 
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procedury, które pozwolą na szybkie zatrudnienie takiej osoby. Żeby to zatrudnienie 
przebiegało jak najszybciej w kwestiach wizowych, granicznych, epidemicznych Uczelnia 
będzie ściśle współpracowała z władzami Miasta Gdańska i Związkiem Uczelni im. 
Fahrenheita. Kolejną częścią tego dokumentu jest rozpisanie rodzajów mobilności 
akademickiej na ścieżki. Chodzi o to, żeby było wiadomo kto, do kogo i na jakich zasadach 
jest przyporządkowany, jakie formalności trzeba załatwić, w której jednostce. Trzecia 
część dokumentu to porozumienia o współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Sprawa ta 
była konsultowana z pracownikami obsługi administracyjnej MABów, którzy mają w tym 
zakresie największe doświadczenie. Dokument będzie przetłumaczony na język angielski. 
Opracowano także jednolity formularz rejestracji wizyty gościa zagranicznego, ponieważ 
jest to bardzo potrzebne do statystyk umiędzynarodowienia.  

Dr hab. A. Machnikowska, prof. UG zauważyła, że mówiąc o profesorach 
wizytujących powiedziano o 60. godzinach zajęć, ale z późniejszej wypowiedzi można 
wnioskować, że chodzi także o sytuacje, kiedy wizyty te mają mniejszy wymiar godzin. 
Czy zostaną opracowane precyzyjne informacje o tym, jakiego rodzaju aktywność 
wymiernie liczy się do ewaluacji? Kryterium to może być decydujące przy dokonywaniu 
wyboru.  

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG 
poinformowała, że to kto na dzień dzisiejszy jest profesorem wizytującym i do czego się 
liczy, jest kwestią sporną i zmienną. Status profesora wizytującego z 60. godzinami 
dydaktycznymi wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z 9 września 2019 roku w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie 
i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się  
w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania 
związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków 
szkoleniowych kadr powietrznych. Jest to tak zwany profesor subwencyjny, nie posiada 
obywatelstwa polskiego, nie pozostaje w stosunku pracy z UG, posiada tytuł profesora lub 
zatrudniony jest na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni zagranicznej lub na 
stanowisku profesora instytutu w Instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie 
międzynarodowym, czyli w zasadzie może być również zatrudniony w innej polskiej 
jednostce. Według tego rozporządzenia taka osoba musi przeprowadzić co najmniej 60 
godzin zajęć w ramach umowy cywilnoprawnej i wtedy jest uwzględniana w systemie 
POL-on, co stanowi podstawę naliczenia subwencji, w składniku kadrowym otrzymuje 
potrójny wskaźnik dofinansowania i wykazywana jest w rankingach. Ponieważ wydziały 
otwierają się na aktywność międzynarodową, w programie profesorów wizytujących nie 
chciano ograniczać się tylko do profesorów 60. godzinnych. Godziny można przeznaczyć 
na seminaria, wykłady na różnych kierunkach studiów oraz konwersatoria. Profesora 
wizytującego można zaprosić także do udziału w wykładzie prowadzonym w języku 
polskim. W programie profesorów wizytujących określono, że w czasie pobytu mogą oni 
prowadzić badania bez godzin dydaktycznych, albo dodatkowo z godzinami 
dydaktycznymi. Za godzinę dydaktyczną ustalono stawkę, która jest równorzędna 
godzinom ponadwymiarowym na stanowisku profesora uczelni w wysokości 100 złotych. 
Profesorowie wizytujący w wymiarze dydaktycznym, czy wymiarze badawczym liczą się 
we wszystkich rankingach ponieważ mają dodatkowe projekty takie jak Study in Poland, 
można ich wykazać w rankingu Times Higher Education. Jeśli chodzi  
o umiędzynarodowienie istotna jest ich obecność w projekty NAWA. Należy rejestrować 
nawet te krótkoterminowe wizyty profesorów z zagranicy. Uruchomienie nowych 
kierunków anglojęzycznych podniosło pozycję Uniwersytetu Gdańskiego.  
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Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, iż w przytoczonym rozporządzeniu jest 
napisane, że profesorem wizytującym może być profesor zatrudniony na obcej uczelni, 
czy osoba zatrudniona na obcej uczelni na stanowisku profesora. Byłoby dobrze na użytek 
wewnętrzny uściślić, kto jest profesorem wizytującym, bo pojawiają się problemy 
terminologiczne, związane także z angielskimi nazwami profesorów i ich polskich 
odpowiednikami. Natomiast jeśli chodzi o program wsparcia młodych naukowców, 
można odnieść wrażenie, że on jest skierowany głównie do przedstawicieli nauk ścisłych 
i przyrodniczych. Dla młodego badacza w dziedzinie nauk humanistycznych próg grantu 
w wysokości 1,5 miliona złotych jest nieosiągalny.  

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski poinformował, 
że program ten jest otwarty także dla przedstawicieli dyscyplin, w których granty są 
mniejsze. W tym roku wprowadzone będą progi dostępowe, takie jak posiadanie grantu 
powrotowego, czy uzyskanie nagrody lub stypendium tam, gdzie nie ma żadnych progów 
kwotowych. Program ten rzeczywiście skierowany jest do przedstawicieli nauk ścisłych 
jako odpowiedź na wcześniejszy program, który był dedykowany tylko i wyłącznie 
naukom humanistycznym a mianowicie Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej.  

Prof. dr hab. P. Skurski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie na jakiej zasadzie będą 
przyznawane dwa miejsca w szkole doktorskiej, które mają być pewnym przywilejem dla 
osoby rozpoczynającej działalność własnej grupy badawczej.  

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że 
aktualnie opracowywana jest szczegółowa procedura. Wydaje się, że najlepsze będzie 
zastosowanie procedury, która w tej chwili dotyczy osób pozyskujących granty badawcze, 
w których przewidziane jest stypendium dla doktorantów, czyli na zasadzie dodatkowej 
rekrutacji do szkoły doktorskiej.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że to będą miejsca ponad limit, 
finansowane ze środków centralnych. 

Dziekan dr hab. M. Bąk poinformowała, że od dawna zachęca do zapraszania 
profesorów, którzy mają realizować 60 godzin zajęć dydaktycznych. Wydział 
Ekonomiczny ma już takie doświadczenia. Już trzeci rok realizowany jest program ProUG, 
w którym uczestniczą profesorowie wizytujący. Umowy cywilnoprawne są tak 
konstruowane, aby można było wykazać te 60 godzin. Dziekan dr hab. M. Bąk zwróciła się 
z prośbą o wyjaśnienie, do kogo adresowany jest program młodych naukowców, czy on 
jest kierowany wyłącznie do pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, czy również do 
cudzoziemców i Polaków, którzy spędzili jakiś czas za granicą i chcą wrócić do Polski. 
Powiedziano, że jednym z wymogów jest uczestnictwo w jakimś programie badawczym. 
Wydaje się, że byłoby uzasadnione rozszerzenie tych kryteriów o osoby, które już 
współpracują z Uczelnią, choćby poprzez uczestnictwo w przygotowaniu np. programu 
Polskie Powroty. Może się zdarzyć, że ktoś, kto ma zamiar przenieść się do Polski, skieruje 
się do innej uczelni, która będzie miała dla niego konkretną ofertę. Chodzi o to, żeby 
Uniwersytet Gdański miał pewną przewagę nad innymi uczelniami.  

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że 
program ten skierowany jest do dwóch różnych grup odbiorców. Pierwszą i najbardziej 
pożądaną grupą są osoby, które przebywają za granicą, pracują w zagranicznej jednostce 
i chciałyby coś zmienić w swoim życiu. Jednym z pomysłów na to może być przyjazd do 
Gdańska i realizowanie tu badań. Program jest skrojony na miarę takich programów jak 
Dioscuri, Polonez czy Polskie Powroty jako dodatkowa zachęta, aby Uniwersytet Gdański 
stał się miejscem realizacji tego projektu. Jest to oferta skierowana do osób, które 
występują z wnioskiem o jakiś większy grant np. ERC lub albo SONATA BIS i wskażą UG 
jako miejsce realizacji tego grantu. W drugiej kolejności program kierowany jest do osób, 
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które są już zatrudnione w Uczelni i odnoszą znaczące sukcesy. Chodzi o wsparcie ich  
w dynamizowaniu kariery naukowej. W programie nie przewiduje się środków na 
zatrudnienie danej osoby, stąd wymóg posiadania grantu badawczego, lub grantu, który 
umożliwi przyjazd do Polski.  

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG stwierdziła, że byłoby dobrze, gdyby program 
zachęcał do starania się o pracę w Uniwersytecie Gdańskim. Jeżeli jednak ktoś już 
realizuje program Polskie Powroty, to do czego ma mu służyć ten program? 

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że  
w programie Polskie Powroty nie przewiduje się środków na działalność badawczą, 
trzeba się starać o dodatkowy grant NCN. 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG stwierdziła, że w programie Dioscuri 
przewidziane są środki na działalność badawczą.  

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że 
Dioscuri jest potężnym i wyjątkowym programem. Pomniejsze granty typu Polonez nie 
przewidują takich środków, albo przewidują je w ograniczonym zakresie. Program dla 
młodych naukowców ma być dodatkowym argumentem, ma przemawiać za tym, że 
Uniwersytet Gdański jest tym miejscem, w którym warto go realizować.  

Prof. dr hab. B. Możejko stwierdziła, iż z dyskusji wynika, że z tego grantu skorzysta 
grupa osób, która ma pochodzenie niepolskie a przecież na różnych innych uczelniach są 
zatrudnieni profesorowie, którzy mają polskie pochodzenie, są uznanymi wykładowcami 
i badaczami. Kilka lat temu dużym problemem było zdobycie środków chociażby na zwrot 
kosztów podróży gościa z zagranicy.  

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG 
poinformowała, że krótkoterminowa wizyta wchodzi w program obsługi wizyt gości 
zagranicznych. Przewidziana jest dieta dzienna wraz z pokryciem kosztów pobytu  
w hotelu. Zgodnie ze Statutem UG są dwa nowe stanowiska – profesor wizytujący i badacz 
wizytujący. Jest możliwość zatrudnienia takiej osoby na czas określony, nawet jeżeli ma 
dwa obywatelstwa. Rozstrzygany będzie każdy kolejny indywidualny przypadek, 
rozważane będzie co można zaoferować danej osobie biorąc pod uwagę potrzeby Uczelni, 
bo one są najważniejsze. Program finansowany z IDUB wiąże się z procedurą konkursową. 
Chodzi o to, żeby mieć jakiś wybór, bo prawdopodobnie wydziały będą w większości 
zapraszały profesorów 60. godzinnych, gdyż jest to bardziej korzystne, niż wizyta 
dwutygodniowa bez godzin dydaktycznych. Istotne jest w jakim stopniu program 
badawczy wzmocni daną dyscyplinę.  

Prof. dr hab. B Możejko zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, kiedy zostanie 
ogłoszony Program Rozwoju Humanistyki Gdańskiej.  

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski wyjaśnił, że  
w najbliższym tygodniu przedstawiony zostanie pełen harmonogram. Rozpoczęcie 
naboru wniosków planowane jest na początek przyszłego roku, w praktyce końcówkę 
lutego a na początku marca nastąpi rozstrzygnięcie.  

Dr hab. S. Ołdziej, prof. UG zauważył, że uczestnicy szkół doktorskich, którzy nie 
realizują swojego projektu doktorskiego w dyscyplinie, w której się parametryzuje 
Uniwersytet Gdański byli wyłączani z programu Start. Słuchacze Międzyuczelnianej 
Szkoły Doktorskiej Biotechnologii przypisani są do nauk medycznych i są wyłączeni tu na 
Uniwersytecie Gdańskim oraz GUMedzie, bo z definicji nie są z GUMedem związani.  

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że 
sprawa ta zostanie przeanalizowana i jeśli nie będzie formalnych przesłanek, to grupa ta 
w tej edycji zostanie włączona do programu.  
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Dr hab. S. Ołdziej, prof. UG przypomniał, że w poprzednio obowiązujących 
zasadach było wyraźnie napisane, że w programie mogą uczestniczyć tylko osoby, które 
realizują projekty doktorskie w dyscyplinie, w której UG się parametryzuje. 

Prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że sprawa ta powinna być skonsultowana  
z GUMedem, dlatego, że doktoranci, których dorobek wchodzi do dyscypliny nauki 
medyczne też są tam wykluczani z finasowania projektowego. Natomiast jeżeli chodzi  
o konkursowy charakter grantów i finansowanie profesorów wizytujących, to należy 
zwrócić uwagę na to, że jeżeli profesor wizytujący przeprowadzi 60 godzin 
dydaktycznych, to Uczelnia w algorytmie zyska 18 tysięcy złotych. Przy dobrej organizacji 
profesor wizytujący może zrealizować te godziny dydaktyczne w ciągu jednego miesiąca, 
stąd niezrozumiała jest procedura konkursowa. Przy bardzo dużej liczbie takich 
profesorów w kolejnym roku teoretycznie subwencja powinna znacząco wzrosnąć. Po co 
więc wprowadzane są limity? 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że działania te są prowadzone  
w oparciu o środki z programu Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza. Obowiązuje 
pewien tryb, którego należy przestrzegać. Wszelkie dofinansowanie tego typu działań 
wymaga trybu konkursowego. Natomiast uwaga na temat konkretnej kwoty jest słuszna, 
pod warunkiem, że algorytm będzie w pełni zastosowany. Resort zapowiada, że od 2023 
roku algorytm będzie w pełni działał.  

Dr hab. A. Zawadzka, prof. UG przypomniała, iż powiedziano, że planowane jest 
zwiększenie premii za publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach  
i wydawnictwach (200/300 pkt). Nie należy tu zapominać o specyfice poszczególnych 
dziedzin. Jeśli chodzi o nauki społeczne to maksymalna liczba punktów wynosi 200.  
W związku z tym może się okazać, że nawet 150 punktów jest bardzo dobrym wynikiem, 
który mógłby być uwzględniony przy zwiększaniu premii. Druga rzecz wiąże się  
z wymogiem kierowania przez młodych badaczy projektem badawczym z budżetem 
minimum 1,5 miliona złotych. W przypadku nauk społecznych może to być warunek 
trudny do spełnienia. W przypadku psychologii społecznej nie zawsze używa się 
aparatury, bardziej korzysta się ze współpracy z pracowniami badawczymi, czy 
ankieterami i to są inne koszty. 

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że jeśli 
chodzi o program publikacyjny, to od tego roku wszystkie progi dostępowe odnoszą się 
do punktacji w dyscyplinach, czyli finansowanie zaczyna się od różnej liczby punktacji dla 
różnych dyscyplin. Jeśli chodzi o podwyższenie tego finasowania, to chodzi  
o finansowanie tych najwyżej punktowanych publikacji, czyli generalnie za 200 punktów. 
Natomiast 300 punktów pojawiło się stąd, że interpretacja Ministerstwa jest taka, że 
publikacje 200. punktowe w dziedzinie nauk humanistycznych są 300. punktowe. Tylko 
dlatego ta liczba się tam pojawiła. Jeśli chodzi o dostępowy próg grantu w wysokości  
1,5 miliona złotych, to trzeba się nad tym jeszcze zastanowić. Być może warto też 
zróżnicować kwotę dostępową ze względu na dziedzinę.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, iż zgadza się z tym, że trzeba być 
ostrożnym jeśli chodzi o bezpośredniość przeliczania możliwości uzyskania, czy zwrotu 
subwencji środków wydatkowanych na profesorów z zagranicy. Obecnie algorytm nie jest 
stosowany w tej postaci. Minister poinformował Uniwersytecką Komisję Finansową, że 
algorytm będzie zmieniony. Na razie nie wiadomo jak on będzie wyglądał, czy będą 
zmienione wskaźniki kosztochłonności. Ponadto algorytm nie gwarantuje niczego  
w sposób bezwzględny, bo Uniwersytet Gdański jest oceniany na tyle innych uczelni. 
Proste przeniesienie, że jakieś działanie spowoduje, iż Uczelnia uzyska jakieś określoną 
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kwotę środków, wyższą w kolejnym roku jest obciążone bardzo daleko idącą 
niepewnością.  

Prof. dr hab. W. Meissner zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy rzeczywiście 
otwiera się w tej chwili możliwość zapraszania profesorów wizytujących z wiodących 
zagranicznych ośrodków i będą oni mogli uczestniczyć w projektach badawczych 
realizowanych na wydziale, natomiast nie będą musieli prowadzić godzin dydaktycznych.  

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG 
wyjaśniła, że to zależy od zapraszających, od tego jakie są potrzeby danej jednostki.  

Prof. dr hab. W. Meissner stwierdził, że skoro zaproszona osoba może tylko 
prowadzić badania, to otwierają nowe możliwości.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że obecność na Uczelni wybitnych 
profesorów jest gwarantem podniesienia subwencji w relatywnym wymiarze i wzrostem 
pozycji Uczelni w różnych innych rankingach. 
 
 
ad 6 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
30 września 2021 roku. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 48 osób, 48 osób tak. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
30 września 2021 roku. 
 
 
ad 7  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że Rzecznik ds. Równego 
Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi zaprasza na cykl spotkań, podczas których 
przedstawione zostaną podstawowe kwestie związane z przeciwdziałaniem 
potencjalnym zjawiskom dyskryminacji i mobbingu w uczelni. Spotkania dotyczyć będą 
tematyki stosunków pracowniczych. W spotkaniach wezmą udział: dr hab. Monika 
Tomaszewska, prof. UG, specjalistka prawa pracy; dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG, były 
Rzecznik Dyscyplinarny UG ds. Nauczycieli Akademickich; dr hab. Magdalena Błażek, 
Zastępca Rzecznika – Specjalistka ds. Zapobiegania Konfliktom w UG. Spotkania odbędą 
się na platformie MsTeams: w dniu 10 listopada 2021 r. w godz. 10:00-12:00, prowadzący: 
dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG; dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG. W dniu 
24 listopada 2021 r. w godz. 10:00-12:00, prowadzący: dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG; 
dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG; dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG. w dniu 
19 stycznia 2022 r. w godz. 10:00-12:00, prowadzący: dr hab. Magdalena Błażek; dr hab. 
J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG. 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że unieważnione zostało 
poprzednie postępowanie przetargowe dotyczące Centrum Sportowego UG. 
Przygotowywana jest nowa dokumentacja przetargowa. Wiadomo już, że koszt inwestycji 
będzie o kilkanaście milionów złotych wyższy niż pokazywał to poprzedni operat. Władze 
Ministerstwa przekazały ustne zapewnienie, że Ministerstwo wesprze tę inwestycję 
jednorazowym zwiększeniem subwencji. Pozwala to ogłosić nowe postępowanie 
przetargowe. Prawdopodobnie procedury zostaną uruchomione w przeciągu miesiąca.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że otrzymał anonimowe 
pomówienia o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tolerowanie naruszania 
prawa w Uniwersytecie Gdańskim oraz nieuczciwości naukowej. Wielu Senatorów, którzy 
zostali poinformowani o tym fakcie wyraziło swoje głębokie oburzenie i dezaprobatę. 
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Niewątpliwie jest to próba wywołania destabilizacji w Uczelni, z użyciem kompletnie 
skompromitowanych środków, czyli anonimowych pomówień. JM Rektor przedstawił 
przebieg wydarzeń. Dnia 6.10.2021 r. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 
skierował do Rektora UG pismo z zaleceniem sprawdzenia, czy rzeczywiście doszło do 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych, tak jak zostało to przedstawione  
w anonimowym donosie, który wpłynął do Ministra Finansów, Ministra Edukacji i Nauki 
oraz został wysłany do innych instytucji. JM Rektor poinformował, że 13.10. 21 r., po 
zasięgnięciu opinii Biura Prawnego skierował do Dyrektor Związku Uczelni  
im. Fahrenheita, Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Prorektora ds. Innowacji 
i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym oraz do Kwestor UG wniosek  
o rozpoznanie sprawy i przygotowanie stanowiska. O całości tych działań został 
poinformowany Przewodniczący Rady UG dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW. W dniu 
21.10.2021 r. do wielu z Senatorów dotarła drogą pocztową przesyłka zawierająca 
odezwę anonimowego nadawcy do członków Senatu UG oraz dwa pisma: jedno 
identyczne do wyżej przywołanego i drugie zawierające nieprawdziwe informacje  
o nierzetelności naukowej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze publikacji 
wspólnych. Po przeanalizowaniu tych informacji a także już napływających wyjaśnień  
w sprawie pierwszego donosu dnia 26.10.2021 r. JM Rektor skierował do Prokuratury 
Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 
pomówienia z art. 212§ 1 kodeksu karnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania  
z urzędu z uwagi na interes społeczny. W minionych dniach spłynęły także wyjaśnienia 
osób analizujących zawartość anonimów, z których wynika, że nie miały i nie mają miejsca 
żadne z zarzucanych nieprawidłowości. Na ich podstawie obecnie jest przygotowywana 
informacja dla Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Ministra Edukacji  
i Nauki.  
 Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że 
odniesie do donosu, który zawiera pseudoanalizę dorobku naukowego prof. dra hab.  
P. Stepnowskiego. Autorzy na potrzeby tego donosu jako narzędzie wybrali to, które jest 
najłatwiej dostępne, ale jednocześnie najtrudniejsze w użyciu, a mianowicie Google 
Scholar. Nie bez powodu RDN a wcześniej Centralna Komisja proszą, by na potrzeby 
postępowań awansowych nie używać tej bazy, odradzają podawanie współczynników 
bibliometrycznych wygenerowanych za jej pomocą. Liczba publikacji, a w szczególności 
liczba cytowań bez dalszej obróbki, w niektórych przypadkach jest zawyżana nawet  
o 50%. Dzieje się tak, dlatego, że Google Scholar indeksuje nie tylko publikacje, osiągnięcia 
naukowe, ale także jest rejestrem wszystkich innych przejawów aktywności naukowej  
i pozanaukowej. W okresie analizowanym przez autorów listu, czyli w latach 2015-2021, 
aż 90 zdarzeń zarejestrowanych przez Google Scholar nie dotyczyło publikacji 
naukowych a dotyczyło: wystąpień i plakatów konferencyjnych całego zespołu, 
duplikatów publikacji, errat i listów do redakcji oraz opracowań o charakterze 
nienaukowym. W tym okresie właściwy dorobek publikacyjny (artykuły, rozdziały  
w książkach) stanowi 170 pozycji. Gdy porówna się ilościowo dorobek prof.  
P. Stepnowskiego z innymi osobami reprezentującymi ten sam obszar badań, to prof.  
P. Stepnowski znajduje się w drugiej dziesiątce chemików w Polsce wg narzędzia SciVal. 
Liderami tego rankingu są polscy „highly cited researchers” – śp. prof. . JNamieśnik (były 
Rektor PG) - 855 publikacji i prof. Buszewski – 664 publikacje. W procedurze awansowej, 
dorobek wieloautorski na każdym etapie awansu zawodowego wszystkich współautorów 
każdorazowo był uzupełniany o ich zgodne oświadczenia publikacji powstających  
w zespole prof. P. Stepnowskiego ze wskazaniem swojego udziału. Na tej podstawie 
odpowiednie gremia oceniają kandydata i tak było w tym przypadku. W każdym z nich 
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jest jasno określony udział prof. P. Stepnowskiego w powstanie danej publikacji. Do 
oświadczeń mają wgląd recenzenci, komisje, rady oraz każdy zainteresowany. Dorobek 
naukowy prof. P. Stepnowskiego w ostatnich latach wielokrotnie poddawany był bardzo 
wnikliwej ocenie merytorycznej w związku nominacjami do różnorodnych nagród 
zespołowych i indywidualnych. W tym miejscu najlepiej oddać głos ekspertom z dziedziny 
badań prof. Stepnowskiego i zacytować fragmenty ich opinii. Prof. P. Wasserscheid: „jest 
uznanym na świecie ekspertem w dziedzinie opracowywania metod analitycznych do 
analizy (śladowej) substancji chemicznych, które są stosowane do badania transportu 
substancji chemicznych, jak również dróg ich przemian w mediach środowiskowych”. 
Prof. J. Thoeming z Uniwersytetu w Bremie: „Jego (prof. P. Stepnowskiego) wysiłki  
w badaniach nad cieczami jonowymi, będącymi bardzo obiecującą alternatywą dla 
konwencjonalnych rozpuszczalników organicznych, są rozpoznawane na całym świecie i 
zasługują na uznanie”. Prof. B. Buszewski: „Na uznanie zasługuje stworzenie przez 
młodego wiekiem Kandydata świetnej szkoły naukowej w zakresie nowoczesnej chemii 
analitycznej w Uniwersytecie Gdańskim. Zespół kierowany przez prof. P. Stepnowskiego 
wykonał wiele badań o znaczeniu podstawowym chemicznym jak i o znaczeniu 
aplikacyjnym”. Prof. H. Koroniak: „Dokonania prof. P. Stepnowskiego w zakresie oceny 
ryzyka środowiskowego nietypowych zanieczyszczeń chemicznych, takich jak ciecze 
jonowe i farmaceutyki należy uznać za pionierskie w skali światowej”. W ostatnich  
10. latach prof. P. Stepnowski był promotorem 13. zakończonych przewodów 
doktorskich, a wiele z nich oceniono z wyróżnieniem. Każdy z doktoratów zaowocował 
opublikowaniem od kilku do kilkunastu artykułów naukowych w czasopismach  
o wysokiej renomie międzynarodowej. Profesor w ostatnich latach kierował realizacją 4. 
projektów naukowych, grantów finansowanych przez NCN oraz fundusze europejskie. 
Każdorazowo przechodził pozytywną weryfikację dorobku naukowego, która jest jednym 
z ważniejszych elementów oceny projektu. Katedra Analizy Środowiska kierowana przez 
prof. P. Stepnowskiego to jeden z najlepiej publikujących zespołów naukowych w UG. 
Obecnie w zespole naukowym katedry pracuje 28. pracowników i doktorantów. Jest to 
bardzo duży zespół, który rokrocznie publikuje kilkadziesiąt artykułów naukowych 
(oryginalnych i przeglądowych). Należy jednak zaznaczyć, że prof. P. Stepnowski jest 
współautorem ok. 60% prac spośród wszystkich opublikowanych przez zespół  
w ostatnich czterech latach. Odsetek prac powstałych przy Jego udziale z roku na rok 
stopniowo maleje w związku z usamodzielnianiem się kolejnych pracowników i realizacją 
przez nich własnych tematów badawczych. Obecnie w kierowanej przez prof.  
P. Stepnowskiego Katedrze jest już aż 6. doktorów habilitowanych.  

Należy jeszcze skomentować stwierdzenie autorów listu, że Rzecznik ds. 
Rzetelności Naukowej UG dr hab. S. Steinborn, prof. UG został powołany z naruszeniem 
prawa. Zgodnie z art. 86 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych sędzia nie może 
podejmować dodatkowego zatrudnienia z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku 
dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym Oznacza to, że sędzia może być 
pracownikiem Uniwersytetu na jednym ze wskazanych stanowisk i mogą być mu 
powierzane różne obowiązki w ramach tego stosunku pracy, w tym obowiązki 
organizacyjne. Dr hab. S. Steinborn, prof. UG jest zatrudniony na stanowisku naukowo-
dydaktycznym. Objęcie funkcji Rzecznika ds. Rzetelności Naukowej, tak samo jak np. 
kierownika katedry lub członka rady dyscypliny naukowej nie wymaga zgody prezesa 
sądu. Nie ma też żadnej sprzeczności między służbą sędziowską dra hab. S. Steinborna, 
prof. UG a wykonywaniem zadań Rzecznika ds. Rzetelności Naukowej, bowiem 
stanowisko Rzecznika ma charakter wewnątrzuczelniany. 
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 Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 
prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że odniesie się do dwóch spraw poruszonych  
w anonimie, a mianowicie sprawy dotyczącej użycia patentu spółki Bioventures  
w projektach Uniwersytetu Gdańskiego. Prawdziwa sytuacja jest taka, że patent który 
został wypracowany przez spółkę, która powstała w 2009 roku w efekcie realizacji 
projektu NCBiR w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Beneficjentem tego 
projektu była tylko ta spółka. Uniwersytet Gdański nie był wtedy partnerem. Spółka 
uzyskała dofinansowanie na poziomie ponad trzech milionów złotych, w rezultacie 
powstała własność intelektualna należąca do spółki. Patent ten został następnie użyty  
w dwóch różnych projektach. Na wszystkich etapach od momentu przygotowania, 
złożenia projektu, recenzji, podpisywania decyzji ze strony NCBiR nie została nigdy 
podważona kwestia, że istnieje konflikt interesów. Uniwersytet Gdański występował  
z pytaniem, czy jest potencjalny konflikt interesów w rozumieniu NCBiR. Odpowiedziano, 
że nie ma takiego konfliktu. Projekt pierwszy, w którym ten patent był wykorzystywany 
został zakończony i rozliczony w sposób nienaruszający dyscypliny finansów 
publicznych. Drugi projekt jeszcze trwa. W drugim projekcie technologia zostanie 
rozwinięta, efekty już są i będą one chronione w sposób zgodny z prawem. 
Współwłaścicielem tych efektów jest Uniwersytet Gdański. Natomiast w żadnym z tych 
projektów ta spółka nie będzie miała statusu podmiotu współuprawnionego z praw do 
uzyskania patentu i praw z patentu. Ponadto informacje o licencjonowaniu 
opatentowanej technologii od spółki Bioventures użytej w tych projektach były 
planowane, ujęte już na poziomie wniosków. Co więcej w każdym z tych projektów były 
zabezpieczone środki tak, że zapłaty za licencje były finansowane z grantu i ze środków 
NCBiR a nie ze środków Uniwersytetu Gdańskiego. Instytucja Finansująca (NCBiR) 
zaakceptowała wyżej wskazany model współpracy na każdym etapie. Ponadto światło na 
sam fakt rozliczenia i efektów tego projektu rzuca to, że w raporcie NIK z 2018 roku, gdzie 
kontrolowano cały program Strategmed wskazano, że projekt realizowany na 
Uniwersytecie Gdańskim jest szczególnie obiecujący i nie narusza dyscypliny finansów 
publicznych. Kolejna sprawa poruszona w anonimach, to powiązania osobowe. Tu można 
odnieść się do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która rzeczywiście nakłada 
na nauczycieli akademickich obowiązek poinformowania Rektora o prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Regulacja ta ma charakter szczególny względem 
zagwarantowanej konstytucyjnie wolności pracy i wolności prowadzenia działalności 
gospodarczej i dotyczy wyłącznie osób wykonujących działalność gospodarczą osobiście 
w sposób ciągły, zorganizowany, w celu zarobkowym. Obowiązek ten nie dotyczy więc 
udziału w spółkach, czy pełnienia tam określonych normami prawa handlowego funkcji. 
Pomimo powyższego, w sytuacji, w której prowadzona przez nauczyciela akademickiego 
działalność gospodarcza nosiłaby znamiona konfliktogenne (konflikt interesów)  
w stosunku do UG, Senat UG w dniu 28 czerwca 2007 roku podjął uchwałę nr 40/07  
w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu 
Gdańskiego. Tamże, w § 36 wskazano, że nauczyciel akademicki unika konfliktu interesów 
przy ocenie osób i instytucji oraz przy ocenie projektów, wniosków i prac przeznaczonych 
do publikacji, a także w odniesieniu do własnej pracy naukowej. W przypadku 
wystąpienia okoliczności wskazujących na konflikt interesów to nauczyciel akademicki 
powinien przedstawić sprawę swoim przełożonym w celu jej rozstrzygnięcia lub 
zrezygnować z działań konfliktogennych. Pomimo, iż regulacja w tej samej formie 
odnośnie opisywanej problematyki funkcjonuje do dzisiaj (uchwała nr 67/20 Senatu UG 
z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 40/07 Senatu UG w sprawie 
ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UG), nie odnotowano 
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przypadku zgłoszenia dotyczącego konfliktu interesów przez pracowników naukowych 
naszej Uczelni. Dodatkowo Uniwersytet Gdański już w 2006 roku (zarządzenie Rektora 
nr 33/R/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zasad informowania Rektora  
o podjęciu dodatkowego zatrudnienia lub o prowadzeniu działalności gospodarczej), 
wypełniając wolę ustawodawcy, wprowadził obowiązek informacyjny dla nauczycieli 
akademickich, dotyczący dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz 
obowiązków związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. 
Wewnętrzne regulacje Uniwersytetu Gdańskiego obowiązują od blisko 15. lat, ale tak 
naprawdę władze Uczelni nie mają narzędzia, którym mogłyby kontrolować ponad 1800 
pracowników dydaktyczno-naukowych. Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego UG 
wyraźnie mówi co powinien uczynić nauczyciel akademicki, który może mieć konflikt 
interesów. Uniwersytet Gdański jest bardzo dużą i zróżnicowaną społecznością  
z 50. letnią tradycją, która opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu, rzetelności badań 
i godności zawodu nauczyciela akademickiego. Rzeczywiście w tej chwili jest ogromny 
nacisk na to, żeby uczelnie promowały przedsiębiorczość akademicką. To może 
generować ewentualne pola, gdzie może pojawić się konflikt interesów, chociażby patrząc 
na obie rozwijające się agendy badawcze, które również mają za zadanie zmierzać ku 
wynikom, które będą miały potencjał komercyjny. Podjęto już kroki w celu opracowania 
Polityki zarządzania konfliktami interesów na Uczelni po to, żeby można było 
jednoznacznie pomóc pracownikom badawczo-dydaktycznym czy badawczym, 
rozpoznać, czy ten konflikt istnieje, żeby mogli postępować zgodnie z zasadami 
zarządzania konfliktem interesów. Można sobie wyobrazić sytuację, że konflikt będzie 
widoczny, ale mimo wszystko współpraca Uczelni z jakimś podmiotem gospodarczym 
będzie tak istotna, ważna, że trzeba tak poukładać relacje, żeby ten konflikt był 
sterowalny, żeby było zabezpieczone bezpieczeństwo prawne Uczelni, badaczy, ale żeby 
jednocześnie można było rozwijać przedsiębiorcze działania naukowców.  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński,  
prof. UG stwierdził, że istotne jest, aby podać faktyczne dane dotyczące Uniwersyteckiego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza, założenia szkoły i zasady jej 
funkcjonowania. Informacje dotyczące złamania przepisów prawnych związanych  
z tworzeniem ULO są zupełnie nieprawdziwe, ponieważ założenie takiej szkoły jest 
bardzo skomplikowanym procesem, trudnym, wymagającym złożenia znaczącej ilości 
dokumentów. Taką szkołę tworzy się w oparciu o ustawę Prawo oświatowe. Założenie 
szkoły wymaga uzyskania wcześniejszej pozytywnej opinii kuratora oświaty. Wiele 
organów musi zaakceptować dokumenty związane z tworzeniem szkoły publicznej. 
Wszystkie te warunki zostały spełnione. Zgoda na wpisanie ULO do rejestru została 
podjęta przez Prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. Szkoły publiczne uzyskują subwencję, 
która wpływa na specjalnie wydzielone konto poprzez Urząd Miasta Gdańska, a która jest 
podstawą funkcjonowania szkoły. Uniwersytet Gdański jako organ prowadzący jest 
zobowiązany do spełnienia różnych warunków związanych z prowadzeniem  
i funkcjonowaniem szkoły. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe po stronie UG jako organie 
prowadzącym pozostaje zatrudnienie dyrektora. Jest to jedyna osoba zatrudniona przez 
Uczelnię, pozostali pracownicy są zatrudniani przez ULO. W anonimowym piśmie 
pojawiła się dwie uwagi dotyczące szkoły – jedna dotycząca finansowania przez Związek 
Uczelni im. Fahrenheita. To jest nieporozumienie. Związek nie objął ULO patronatem, 
tylko uczelnie wchodzące w skład Związku oraz Fundacja Pozytywne Inicjatywy i Urząd 
Miejski w Gdańsku podjęły deklarację patronującą rozwojowi szkoły, w której nie ma 
mowy o jakimkolwiek finansowaniu. Umowa patronacka dotyczy wsparcia programów 
związanych z rozwojem merytorycznym szkoły. W jednym z anonimowych pism 
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zastanawiano się czy Minister wie, że w szkole promuje się LGBT. To jest kolejne 
nieporozumienie, ponieważ w Statucie ULO jest napisane, że szkoła gwarantuje 
wszystkim uczniom poszanowanie ich godności osobistej, wolności światopoglądowej 
bez względu na wyznanie albo bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe oraz 
płeć i niepełnosprawność. W oparciu o Statut szkoły przygotowywany jest program 
profilaktyczno-wychowawczy, który musi być zaopiniowany i zaakceptowany przez 
uczniów i nauczycieli. W związku z tym sugestia dotycząca LGBT, która pojawia się  
w anonimie jest nieprawdziwa, bo rodzice i uczniowie konsultują program 
profilaktyczno-wychowawczy.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że prof. dr hab. inż. Adriana 
Zaleska-Medynska, Dyrektor Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita również złożyła 
obszerne wyjaśnienia do związanych ze Związkiem pomówieniach. Poddano  
w wątpliwość ustawowe ustanowienie Związku i zapisy jego Statutu. Autor anonimu nie 
zauważył, że Związek został utworzony w oparciu o zapisy starej ustawy, czyli Prawo  
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, a Statut Związku został zatwierdzony 
przez właściwego Ministra. Gdyby Statut Związku przewidywał działania niezgodne  
z art. 29a ust. 4 starej ustawy, Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
odmówiłby wpisania Związku do rejestru związku uczelni publicznych, a nie jak napisał 
anonim do „rejestru uczelni publicznych”. To są dwa różne byty. Ponadto zgodnie ze 
Statutem Związku, uczelnie uczestniczące przekazują środki na działanie Związku na 
ściśle określone zadania i nie ogranicza to żadnej z uczestniczących uczelni do 
wykonywania innych zadań np. w ramach projektu dotyczących działalności Związku.  
Z takim wnioskiem wystąpiła Politechnika Gdańska, (ponieważ w pierwszej kadencji 
Przewodniczym Zgromadzenia Związku jest Rektor Politechniki Gdańskiej), o przyznanie 
grantu na realizację grantu konsolidacji, realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Anonim napisał, że Związek „dostał czek”. Związek został 
utworzony pod koniec września 2020 roku, a wniosek został złożony przez Politechnikę 
Gdańską w listopadzie tego samego roku, przy czym zasady konkursu przewidują 
kwalifikację kosztów już poniesionych począwszy od kwietnia tego roku. W ramach zadań 
realizowanych w Projekcie przygotowywana jest kompleksowa analityka i studium 
wykonalności procesu konsolidacji Uczelni oraz przygotowania uczelni uczestniczących 
w Związku do utworzenia federacji we wszystkich ważnych etapach przyszłej 
konsolidacji. W piśmie była uwaga: „Nasz Rektor ogłasza konkurs na zatrudnienie  
w uczelni osoby, która będzie pracować na rzecz innej osoby prawnej – tu Związku 
Fahrenheita”. Chodzi o specjalistę ds. administracji, który jest zatrudniony w Związku 
Uczelni, a nie w Uniwersytecie Gdańskim. Ogłoszenie o pracy zostało umieszczone na 
stronie Związku oraz dodatkowo na stronach internetowej trzech uczelni 
uczestniczących. Dalej napisano, że „Związek jest wpisany do rejestru uczelni 
publicznych, należy do sektora finansów publicznych a prowadzenie rachunkowości 
Związku Rektor zdecydował, aby powierzyć zewnętrznemu biuru rachunkowemu”.  
JM Rektor wyjaśnił, że Związek Uczelni Publicznych jest odrębnym podmiotem 
posiadającym osobowość prawną. Łącznie funkcjonują cztery odrębne podmioty 
posiadające osobowość prawną - GUMed, PG, UG i Związek Uczelni. W fazie początkowej 
działania Związku Uczelni, prowadzenie rachunkowości zgodnie z prawem powierzono 
zewnętrznemu biuru rachunkowemu. 
 Kwestor mgr M. Wojtaszko odnosząc się do podniesionych w anonimie kwestii 
dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych poinformowała, że takie 
sytuacje nie miały miejsca. Poddano weryfikacji wszystkie zapisy odnoszące się do 
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kwestii finansowych. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Jednym z głównych 
zadań Kwestora zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest weryfikacja dokumentów 
przed dokonaniem wydatku. Podniesione w anonimie kwestie nie miały miejsca.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że trzeba mieć nadzieję, iż organy 
ścigania zidentyfikują te osobę i pociągną ja do odpowiedzialności karnej.  
 Dziekan dr hab. B. Grobelna, prof. UG poinformowała, że prof. dr hab. P. Stepnowski 
jest zatrudniony na Wydziale Chemii, jest nie tylko kierownikiem Katedry Analizy 
Środowiska, liderem ale także pomysłodawcą wszystkich inicjatyw Jego grupy badawczej. 
Katedra Analizy Środowiska jest jedną z najbardziej prężnych grup badawczych na 
Wydziale Chemii. Prof. dr hab. P. Stepnowski jest kierownikiem Katedry już od 15. lat.  
W tym czasie nawiązano wiele współprac, nie tylko krajowych ale również 
międzynarodowych. Wszystkie te działania mają odzwierciedlenie w liczbie publikacji,  
a także dużej liczbie różnych aplikacji grantowych. Dziekan dr hab. B. Grobelna, prof. UG 
poinformowała, że w okresie kiedy sprawuje funkcję dziekana pracownicy oraz 
doktoranci nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń związanych z jakimikolwiek 
nieprawidłowościami dotyczącymi współautorstwa prac.  
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG poinformował, że czytał to pismo z dużym 
oburzeniem i ogromnym niesmakiem. Obrzydliwe jest zarzucanie JM Rektorowi, że dużo 
publikuje. Przecież nie oznacza to, że coś sfałszowane. To jest jakiś atak. Jeżeli autorem 
anonimu okazałby się pracownik Uczelni, jeżeli byłby to profesor, to byłoby to tym 
bardziej odrażające. Stanowisko profesora, czy pełnienie funkcji profesora jest godnością, 
a godność to nie tylko postawa, ale także imię i nazwisko. Jeżeli coś się komuś nie podoba, 
to powinien umieć to jasno wyartykułować. Nie dość, że zarzuty są nieprawdziwe, to sama 
stylistyka, polszczyzna są niepoprawne, używane są dziwne zwroty. Dobrze, że sprawa ta 
została zgłoszona do prokuratury. Nie można tolerować podłości, oszczerstw, opluwania 
kogoś.  
 Prof. dr hab. M. Przylipiak zauważył, że list ten datowany jest na 13 września br. 
Prawdopodobnie autor liczył na mocniejszy rezonans, a ponieważ on nie nastąpił 
zdecydował się ten list rozpowszechnić. Druga rzecz która zwraca uwagę, to dość 
osobliwy dobór środków masowego przekazu, do których to pismo zostało skierowane. 
Prof. dr hab. M. Przylipiak zwrócił się z pytaniem, czy JM Rektor, cała ekipa retorska mają 
zamiar wydać w tej sprawie komunikat do całej społeczności akademickiej. Można też 
przyjąć stanowisko, że ten anonim nie jest tego wart.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że nie zastanawiano się nad tym. 
Nie wiadomo, czy warto aż tak nadmiernie odnosić się do tych informacji. Dzisiejsza 
dyskusja jest protokołowana, protokół posiedzenia Senatu UG będzie dostępny  
w domenie publicznej.  
 Prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że pismo to nie jest warte jakiegoś szerszego 
komentarza, natomiast bardzo dobrze się stało, że ta informacja została przedstawiona 
na posiedzeniu Senatu UG. Ogłaszanie tego faktu mogłoby tylko spowodować jakieś 
niepotrzebne spekulacje, które w obliczu tych nieprawdziwych informacji byłyby 
nieuprawnione. Może trzeba zasięgnąć opinii Rady Uczelni w tej kwestii. 
 JM Rektor poinformował, że specjalnie zaprosił na dzisiejsze posiedzenie Senatu 
UG Przewodniczącego Rady UG dra hab. Macieja .Duszczyka, prof. UW, który sprawozda 
Radzie tę sprawę. 
 Przewodniczący Rady UG dr hab. M. Duszczyk, prof. UW poinformował, że 
zapoznał się z omawianymi pismami. Sprawa ta zostanie przedyskutowana przez Radę 
UG, która zapozna się z protokołem posiedzenia Senatu UG. Wyjaśnienia składane przez 
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Zespół Rektorski są bardzo wiarygodne. Ważne jest to, że problem został transparentnie 
przedstawiony i szczegółowo wyjaśniony. Jest to bardzo dobra praktyka. 
 Dziekan dr hab. A. Janicki, prof. UG poinformował, iż zastanawiał się nad tym, czy 
powinien informować społeczność Wydziału Historycznego o tej sprawie, ale uznał, że nie 
chce uczestniczyć w rozpowszechnianiu nieprawdziwych pomówień, nieprawdziwych 
informacji. Wydaje się, że jest to najlepsze rozwiązanie, tym bardziej, że JM Rektor 
skierował sprawę do prokuratury. Należy mieć nadzieję, że takie anonimy nie będą się już 
powtarzały. Jest to szczególnie ohydny sposób oczerniania, więc nie ma co uczestniczyć 
w kolportowaniu tego dalej.  
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG dodał, iż zgadza się z tym, że nie ma 
potrzeby wydawania komunikatu w tej sprawie. Zespół Rektorski wszystko wyjaśnił, 
sprawa jest transparentna. 
 Dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG stwierdził, że należy zwrócić uwagę na to, ile 
czasu władze rektorskie poświęciły na wyjaśnianie tej sytuacji, to łatwo można przeliczyć 
na pieniądze Tu nie chodzi tylko o wizerunek Uczelni, sprawa ta ma bardzo duże 
konsekwencje techniczne w zarządzaniu Uniwersytetem Gdańskim.  
 Dyrektor CJO mgr A. Swebocka poinformowała, że również jest oburzona tą 
sytuacją.  
 Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że na bieżąco monitorowana jest liczba osób kierowanych na 
kwarantannę lub izolację. Obecnie sześć osób spośród pracowników przebywa na 
kwarantannie i siedem osób w izolacji domowej, zakażonych jest dwóch zakażonych 
studentów. W minionym tygodniu 102 osoby były raportowane do Sanepidu, że miały 
kontakt z osobami zarażonymi. Wszyscy, którzy byli zaszczepieni nie są kierowani na 
kwarantannę. W tym tygodniu żaden z mieszkańców domów studenckich nie jest  
w izolacji ani na kwarantannie. Przypomina się o obowiązku noszenia maseczek, a od  
2 listopada Straż Uniwersytecka nie będzie wpuszczała do budynków osób bez maseczek. 
Aktualnie trwają szczepienia na grypę, zapisało się 707 osób. Wykonano już około 80% 
tych szczepień. Do udziału w szczepieniach zaproszono także emerytowanych 
pracowników UG. Po zakończeniu tych szczepień organizowany będzie punkt szczepień 
trzecią dawką. Zapisy rozpoczną się 8. listopada a szczepienia ruszą od 15. listopada. 
Planuje się, że szczepienia będą trwały do 2. Grudnia, ale istnieje możliwość przedłużenia 
tej akcji. Wszystkie szczepienia organizowane są we współpracy ze szpitalem Copernicus 
który wykazuje daleko idącą chęć współdziałania.  
 Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że 21. października na Gali Sportu Akademickiego Uniwersytet Gdański 
otrzymał nagrodę za zajęcie drugiego miejsca wśród uniwersytetów w Akademickich 
Mistrzostwach Polski i czwartego miejsca w odniesieniu do wszystkich uczelni wyższych. 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że kilka dni temu zmarł wielki 
przyjaciel Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Lass, który był wybitnym specjalistą  
w dziedzinie medycyny nuklearnej. W latach 2006–2016 był dziekanem Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Akademii Medycznej w Gdańsku i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był 
także pracownikiem WMFiI, gdzie współtworzył kierunek Fizyka medyczna. Senat UG 
minutą ciszy uczcił pamięć profesora Piotra Lassa.  
 Przewodniczący Rady UG dr hab. M. Duszczyk, prof. UW poinformował, że  
w momencie kiedy przedstawiał sprawozdanie z działalności Rady poprzedniej kadencji, 
zapowiadał, że zorganizuje spotkania z dziekanami oraz kierownikami jednostek 
ogólnouniwersyteckich. Na spotkaniach tym będą omawiane kwestie dotyczące Strategii 
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Uniwersytetu Gdańskiego. W pierwszym spotkaniu udział wezmą dziekani i prodziekani 
wydziałów humanistycznych. Spotkanie odbędzie się 5. listopada 2021 roku.  
 Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
Kłonczyński poinformował, że dzień 12. listopada 2021 roku będzie Dniem Rektorskim. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 


