
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 25 października 2018 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 1  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Wręczenie Medali Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Władysławowi Adamowi 

Majewskiemu oraz prof. dr hab. Antoniemu Śliwińskiemu z Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki.  

3. Wręczenie mgr Wojciechowi Podjackiemu doktorantowi Wydziału Historycznego 
nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. 

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

5. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 
5.1. Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Eugeniusza Koko na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
5.2. Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Stegnera na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
5.3. Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Krzysztofa Macieja 

Kowalskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
5.4. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza 

Palmowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 
pomostowego na zabezpieczenie prefinansowania projektu „Rozbudowa budynku 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na 
potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”.  

7. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 
57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla 
kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 

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

9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 września 2018 roku.  

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
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ad. 2  
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył Panu prof. dr hab. Antoniemu 

Śliwińskiemu Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego DOCTRINAE SAPIENTIAE 
HONESTATI w uznaniu wybitnego dorobku naukowego w zakresie akustyki oraz za 
długoletnią, pełną zaangażowania pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył Panu prof. dr hab. Władysławowi 
Adamowi Majewskiemu Srebrny Medal Uniwersytetu Gdańskiego DOCTRINALE 
SAPIENTATIE HONESTATI za długoletnią, pełną zaangażowania pracę naukową 
dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego oraz budowanie 
pozytywnego wizerunku nadmorskiej Alma Mater. 

Nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Pan Wojciech Podjacki za 
redakcję czasopisma Argumenta Historica w latach 2013-2018. 
 
 
ad.4 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył dr Feilong Zhang z Wydziału 
Filologicznego, dr hab. Krzysztofowi Grzelcowi z Wydziału Ekonomicznego akty 
potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. JM Rektor pogratulował wyróżnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć 
w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 5.1 

Dziekan prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału 
Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Eugeniusza Koko na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 46 osób tak,  
3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Eugeniusza Koko na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 5.2 

Dziekan prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału 
Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Stegnera na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Tadeusza Stegnera na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 5.3 

Dziekan prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału 
Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Krzysztofa Macieja Kowalskiego na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 45 osób tak,  
2 osoby nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Krzysztofa Macieja Kowalskiego na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 5.4. 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Palmowskiego na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że popiera wniosek Wydziału 
Oceanografii i Geografii. Wydział Historyczny od lat owocnie współpracuje z prof. dr hab. 
Tadeuszem Palmowskim, jest to naukowiec, który ma w swoim dorobku wiele 
interesujących publikacji.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Palmowskiego na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 6  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu pomostowego na zabezpieczenie 
prefinansowania projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku 
o profilu praktycznym”.  

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że chodzi o kredyt o charakterze 
obrotowym, który ma obsłużyć przejściowe płatności związane z prefinansowaniem, 
które odbywa się na podstawie wniosków o płatność. Wcześniej takie projekty były 
realizowane na zasadzie udzielanej zaliczki, natomiast obecnie stosowana jest zasada 
prefinansowania, czyli Uczelnia musi wyłożyć środki w celu ich odzyskania na podstawie 
wniosku o płatność. Żeby uwolnić środki, które są potrzebne na bieżące funkcjonowanie 
najlepszym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu pomostowego, który umożliwi 
bieżące finansowanie inwestycji. Dotyczy to jedynie tych środków, które będą 
refinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zaangażowanie 
bieżące będzie mniej więcej na poziomie wniosków o płatność, które będą spłacały ten 
kredyt.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Unia Europejska zmieniła 
swoją strategię jeśli chodzi o finansowanie. Uczelnia ma 340 aktywnych projektów, które 
wiążą się z wydatkami, które trzeba prefinansować, a środki wpływają najczęściej  
z trzymiesięcznym opóźnieniem. Ponadto zmienia się wskaźnik płynności, uczelnie 
traktowane są trochę jak przedsiębiorstwa. 
 Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 
pomostowego na zabezpieczenie prefinansowania projektu „Rozbudowa budynku 
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Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na 
potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 
roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na 
Wydziale Zarządzania. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że zmiana efektów kształcenia 
wynika ze zmian w programie kształcenia kierunków prowadzonych przez Wydział 
Zarządzania - Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria(studia 
pierwszego i drugiego stopnia), Od 2012 roku zmodyfikowano plany studiów 
wprowadzając nowe przedmioty i usuwając te, które w wyniku ewaluacji programu 
uznano za zbędne. Efekty kształcenia będą niebawem sprawdzane przez Polską Komisję 
Akredytacyjną. Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zaproponował wprowadzenie 
autopoprawki dotyczącej zapisu obszaru kształcenia, są to nauki społeczne.  
W odniesieniu do tych kierunków pierwotnie wpisywano, że są to efekty dyscypliny 
ekonomia natomiast PKA zwróciła uwagę, że one dotyczą bardziej zarządzania.  
` Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że ta aktualizacja polega na dostosowaniu się do rozporządzenia MNiSW 
o obszarach i dziedzinach kształcenia. Ponadto do treści efektów kształcenia należałoby 
wnieść jeszcze jedną poprawkę - chodzi o to, żeby zastąpić wszędzie nauki ekonomiczne 
naukami o zarządzaniu i jakości. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Wydziału Zarządzania.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego nr 57/12 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia 
efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego 
stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-
2020. W składzie Uczelnianej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Uniwersytetu Gdańskiego 
w miejsce dra Kazimierza Jędrzejaka powołuje się dra Konrada Ćwiklińskiego z Wydziału 
Nauk Społecznych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Senatu UG 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.  
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ad 9 
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

27 września 2018 roku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 48 osób tak,  
4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 września 2018 roku.  
 
 
ad 10 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że MNiSW przekaże 
uczelniom dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na naukę, nie na dydaktykę. 
Jeżeli środki te nie zostaną wydane w tym roku, to przekształcą się w subwencję i będą do 
dyspozycji wydziałów w 2019 roku. Jeśli chodzi o fundusz wynagrodzeń wskaźnik nie 
został jeszcze zatwierdzony, natomiast podstawą naliczenia będzie fundusz płac za 2017 
rok. Pieniądze powinny wpłynąć albo pod koniec grudnia, albo na początku stycznia 2019 
roku. Podwyżki płac będą od 1 stycznia 2019 roku i obejmą nie tylko naukowców, ale 
także pozostałych pracowników, czyli administrację, pracowników inżynieryjno-
technicznych i obsługi. Z wypowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że 
w 2020 i 2012 roku wskaźnik będzie taki sam, nie mniejszy. Jeśli chodzi o pieniądze na 
szkoły doktorskie wygląda na to, że na początku nie będą one przyznawane odrębnie, 
tylko w ramach podstawowej subwencji. Fundusz stypendialny dla studentów nie będzie 
obciążony remontami, mają to być pieniądze przeznaczone tylko na stypendia. 
Dotychczas z tego funduszu finansowano remonty i w jakiejś części modernizacje. 
Ponadto znikają z nazewnictwa hotele asystenckie. Trzeba będzie się zastanowić, czy 
opłaca się utrzymywać dwa hotele asystenckie. Uczelnia już jakiś czas temu złożyła 
wniosek o rozbudowę DS 9 w Sopocie. Prawdopodobnie zostanie sprzedany DS. 8, który 
straż pożarna wyłączyła z użytkowania.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Minister J. Gowin obiecał 
wspomóc Uczelnię w sfinansowaniu obchodów 50-lecia istnienia Uniwersytetu 
Gdańskiego. Będą to środki na promocję Uczelni na lata 2019 i 2020.  
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że z przedstawicielami w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prowadzono 
rozmowy na temat funkcjonowania i finansowania międzynarodowych agend 
badawczych. Szczególnie istotna jest sprawa stypendiów naukowych, ponieważ studenci 
w międzynarodowych agendach badawczych otrzymują tzw. stypendia naukowe, ale też 
muszą być członkami szkoły doktorskiej i w związku zgodnie z ustawą 2.0 muszą 
dostawać obligatoryjnie również stypendium. Wypracowano konstruktywne  
i kompromisowe rozwiązanie, które będzie zmierzało do tego, żeby studenci, którzy są 
laureatami albo wygrywają stanowiska w międzynarodowych agendach badawczych nie 
dostawali stypendiów drastycznie wyższych od tych, jakie otrzyma doktorant kształcący 
się w szkole doktorskiej, który nie należy do zespołu międzynarodowej agendy 
badawczej. Rozmawiano też o tym, że agendy powinny mieć możliwość wnioskowania  
o aparaturę, która z założenia ma być elementem ogólnouniwersyteckiego Core Facility. 
W związku z tym trzeba pomyśleć nad utworzeniem w Uniwersytecie Gdańskim 
uniwersyteckiego centrum wspólnej aparatury badawczej. Fundacja oczekuje, że 
Uniwersytet Gdański będzie uczestniczył kosztowo w zakupie aparatury, która będzie 
wykorzystywana nie tylko na rzecz konkretnych projektów, ale także przez inne grupy 
badawcze.  
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 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że na wniosek Parlamentu 
Studentów wyraził zgodę na ogłoszenie 31 października 2018 roku dniem rektorskim.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że we wrześniu ukazało się 
zarządzenie Rektora w sprawie statusu i uprawnień emerytowanego profesora 
Uniwersytetu Gdańskiego. Dyrektor Biblioteki UG Pani mgr Grażyna Jaśkowiak 
udostępniła jedno z pomieszczeń na siedzibę klub emerytowanych profesorów. 
Zainteresowanie jest bardzo duże, już kilkanaście osób złożyło wnioski. Emerytowani 
profesorowie otrzymają kartę elektroniczną, która umożliwi dostęp do parkingu  
i zasobów bibliotecznych, będą mogli korzystać z internetu i zaplecza gospodarczego. 
Obsługą zajmie się Dział Pracowniczych Spraw Socjalnych i Dział Kadr a funkcjonowanie 
będą monitorowały służby Kanclerza i Biblioteki UG.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
uczestniczyła w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, na którym 
poruszyła temat kwalifikowania stypendiów, które część doktorantów otrzymuje np.  
z NCN, związanej z tym kumulacji stypendiów oraz zwróciła uwagę na wątpliwości, które 
się pojawiają. W dyskusji udział brali także przedstawiciele Samorządu Doktorantów. 
Uzgodniono, że trzeba to zagadnienie dobrze przeanalizować, w najbliższym czasie 
rozmowy będą kontynuowane, uczestniczyć w nich będą min. przedstawiciele 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
rozporządzenie dotyczące parametryzacji prawdopodobnie ukaże się na początku 
listopada a akty prawne dotyczące listy czasopism wydawnictw pojawią się dopiero  
w marcu. W związku na początku 2019 roku uczelnie nie będą miały pełnej orientacji na 
temat kryteriów, według których będą przebiegały późniejsze oceny. Trzeba będzie 
zmierzyć się z różnymi problemami np. dotyczącymi proporcjonalnej zmiany zasad 
oceniania. Na razie nie padły żadne istotne oświadczenia. Jest to dość skomplikowana 
sprawa ze względu na zapisy ustawy i nachodzące na siebie przepisy. Należy 
przeanalizować jakie mogą być konsekwencje zaliczenia poszczególnych pracowników 
do liczby N. Z jednej strony jest to istotne ze względu na kwestie naukowe, ale z drugiej 
strony trzeba przewidzieć ewentualne skutki tej kwalifikacji związane np. z obciążeniami 
dydaktycznymi. W najbliższym czasie komisja składająca się z prorektorów ds. 
kształcenia przedstawi swoje stanowisko.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że jest przygotowywana 
uchwała dotycząca wyboru pierwszej rady uczelni. Nie jest to sprawa prosta, bo osoby, 
które będą członkami rady muszą spełniać określone wymogi, mieć odpowiednie 
doświadczenie biznesowe oraz wiek. Uchwała ta będzie przedstawiona na następnym 
posiedzeniu Senatu UG  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
zakończyła się rekrutacja na studia stacjonarne. Niemal w 100% obsadzone zostały 
miejsca na studiach I i II stopnia i studiach pięcioletnich jednolitych. W tym miesiącu 
zostaną ogłoszone ostatnie listy przyjętych na studia niestacjonarne. Do chwili obecnej  
w porównaniu rokiem ubiegłym przyjęto 300 osób mniej, ale ta liczba jeszcze się 
zmniejszy. 
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny odnosząc się do informacji dotyczącej rozmów 
w sprawie stypendiów doktoranckich z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej stwierdził, że 
trudno być optymistą, bo rozwiązanie, o którym mówił Prorektor ds. Rozwoju  
i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski nie załatwi wszystkich problemów. 
Trzeba usilnie dążyć to tego, żeby stypendia wypłacane przez Fundację czy NCN były 
traktowane jako składowa stypendium doktoranckiego. Jeżeli tak się nie stanie, to być 
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może trzeba będzie rezygnować z projektów badawczych, bo w systemie stypendialnym 
nie będzie pokrycia na stypendia dla doktorantów. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
będą prowadzone rozmowy na ten temat z doktorantami. Wydaje się, że młody pracownik 
naukowy czy młoda osoba, która dopiero rozpoczyna pracę naukową zdobywająca 
różnego rodzaju granty nie powinna być z tego powodu karana. Trzeba tę sprawę 
uporządkować i podjąć stosowne decyzje.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Przewodniczący Fundacji 
na Rzecz Nauki Polskiej prof. M. Żylicz stwierdził, że nie można zlikwidować stypendiów 
naukowych, pytanie jest czy można pobierać dwa stypendia naukowe. Wydaje się, że 
można. Prof. M. Żylicz zastanawiał się także nad wydzieleniem tzw. bonusów dla 
doktorantów, żeby mieli pieniądze np. na podróże w ramach projektu. Fundacja rządzi 
pieniędzmi publicznymi i trzeba się dobrze nad tym wszystkim zastanowić, skonsultować 
z prawnikami i uregulować. 
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że właściwie uczelnia jako taka  
w ogóle nie powinna mieć jakiegokolwiek wpływu na wypłacanie stypendiów dla 
doktorantów ze źródeł zewnętrznych, powinny one być przekazywane bezpośrednio na 
konto doktoranta. Natomiast jeżeli uczelnia sama wypłaca stypendia, to powinno to być 
uregulowane i wszyscy powinni być traktowani w jednakowy sposób. Sprawa ta powinna 
być unormowane na poziomie krajowym. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przypomniał, że zgodnie z informacjami na temat 
podwyżek płac Uczelnia będzie zobowiązana zgodnie z nową ustawą w pierwszej 
kolejności od stycznia podnieść płace minimalne pracowników naukowych. Czy  
w związku z tym zrobiono jakieś symulacje, czy wiadomo jaka to będzie kwota w skali 
roku, czy wskaźnik podwyżki funduszu płac będzie wystarczający na pokrycie 
zobowiązań i czy pracownicy administracji także zostaną objęci podwyżką? 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Kwestura i Dział 
Kontrolingu przygotowują różne symulacje. Premier J. Gowin zapewniał, że pieniądze na 
podwyżki będą przekazane już w grudniu, żeby był czas na dokonanie ich podziału  
i konsultacje ze związkami zawodowymi Podwyżki płac będą od 1 stycznia 2019 roku, 
obejmą także administrację, pracowników inżynieryjno-technicznych i obsługi. 
 

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