
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 13 czerwca 2019 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała. 
JM Rektor odczytał listę Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.  
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 Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie nadania imienia Pawła 

Adamowicza Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu. 
3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 

2019 roku (część dotycząca projektu Statutu). 
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 2  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie nadania imienia Pawła Adamowicza 
Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformowała, że wkrótce rozpocznie się 
rekrutacja do czterech oddziałów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Główna 
siedziba Liceum będzie w budynku, w którym poprzednio miał siedzibę Rektorat przy  
ul. Jana Bażyńskiego 1a, natomiast wszystkie zajęcia będą się odbywały na Wydziale Nauk 
Społecznych i innych wydziałach, na których są nauki eksperymentalne i tam gdzie 
młodzież będzie mogła korzystać z laboratoriów. Wybrano już Dyrektora, poprzednio 
pracował w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Gdyni, szkoła już cieszy się 
zainteresowaniem. Liceum ma nosić imię Pawła Adamowicza, byłego pracownika 
Uniwersytetu Gdańskiego, Prorektora ds. Studenckich. Rodzina Pana Pawła Adamowicza 
wyraziła zgodę na nadanie Jego imienia Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu. 
Konwent Godności Honorowych UG jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 52 osoby tak,  
2 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania imienia Pawła Adamowicza 
Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 3 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że jest autorem projektu Statutu, 
ale powstał on przy wsparciu wielu osób. JM Rektor podziękował wszystkim, którzy 
bardzo aktywnie byli zaangażowani w przygotowanie tego dokumentu – komisjom, 
dziekanom, różnym zespołom. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
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za statut uczelni, jego jakość odpowiada jednoosobowo rektor. Statut pozwoli Uczelni 
funkcjonować w warunkach nowej ustawy, wprowadzić nowy ustrój, być może część 
spraw uda się przygotować jeszcze przed wakacjami. Praktyka pokaże, czy w przyszłości 
trzeba będzie wprowadzić do Statutu UG zmiany. Większość uwag, które zostały 
wniesione, a które są zgodne z obowiązującymi przepisami została uwzględniona. 
Senatorowie otrzymali dodatkowy dokument zawierający propozycje poprawek do 
przesłanego wcześniej Statutu - są to uwagi Samorządu Studentów, związków 
zawodowych. Rada Uniwersytetu Gdańskiego 10 kwietnia pozytywnie zaopiniowała 
projekt Statutu UG. Po omówieniu projektu Statutu UG odbędzie jedno głosowanie nad 
całością tekstu.  
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że omówi poprawki do Statutu UG 
zgłoszone przez Studentów i Doktorantów, Związki Zawodowe oraz Radę UG 
uwzględnione przez JM Rektora w projekcie Statutu w trybie autokorekty (12 czerwca 
2019 r.). Do przedstawionego projektu uchwały w sprawie Statutu UG trzeba będzie 
dodać jeszcze jeden przepis, bowiem do 30 września trzeba uchwalić Ordynację 
Wyborczą. Teraz nie starczyło na to czasu, przepis o potrzebie uchwalenia Ordynacji stał 
się elementem Statutu UG, ale nowy Statut wejdzie w życie 1 października, natomiast to 
postanowienie musi wejść w życie już w tej chwili. Postanowiono więc usunąć ze Statutu 
UG paragraf dotyczący potrzeby uchwalenia Ordynacji i włączyć go do uchwały  
w sprawie Statutu UG, która będzie dziś podjęta. Chodzi o to, żeby w przepisach 
wprowadzających nie pisać, że Statut wchodzi w życie 1 października z wyjątkiem 
jednego paragrafu, który wchodzi w życie wcześniej.  

Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że kolejno omówi poprawki zgłoszone 
przez Studentów i Doktorantów, Związki Zawodowe oraz Radę UG uwzględnione przez 
JM Rektora w projekcie Statutu w trybie autokorekty (12 czerwca 2019 r.) 

 
§ 29. 

5. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzą także przedstawiciele pozostałych 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na 
stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli 
oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 
0,75, stanowiący nie więcej niż 10% składu rady (nie mniej niż 1 osoba) i wybrani na 
zebraniu ogólnym tej grupy pracowników oraz 1 przedstawiciel doktorantów – 
wybrany na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów, bez prawa 
głosu w sprawach nadawania stopni naukowych. 

Chodzi tu o włączenie do składy rady dyscypliny naukowej jednego przedstawiciela 
doktorantów, którzy dzięki temu będą mogli uczyć się, obserwować jak przebiegają 
przewody doktorskie i habilitacyjne, jak funkcjonuje rada dyscypliny naukowej.  
 

§ 72. 
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o dziekanie, rozumie się przez to również dziekana 

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, przy uwzględnieniu 
postanowień umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem a Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym.  

Chodzi o wypełnienie pewnej luki, ponieważ Dziekan MWB UG i GUMed funkcjonuje na 
szczególnych zasadach i o to, żeby nie było wątpliwości jaki jest jego status.  
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§ 74. 
1. Na wydziale działa rada dziekana jako zespół doradczy dziekana. Liczba członków 

rady wynosi od 15 do 40 osób. 
2. W skład rady dziekana wchodzą: 

1) prodziekani;  
2) powołani przez dziekana: 

a) co najmniej 2 nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu 
pracy; 

b) co najmniej 2 nauczycieli akademickich spośród pozostałych nauczycieli 
akademickich, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;  

c) co najmniej 1 osoba spośród pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi; 

d) przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie 20% składu rady dziekana, 
wybrani na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie samorządu 
studentów  i w regulaminie samorządu doktorantów. 

Zmiana w § 74 uwzględnia postulaty środowiska studenckiego i doktoranckiego, co do ich 
reprezentacji w radzie dziekana - przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie 
20% składu rady dziekana. Jednocześnie skład rady dziekana określono na od 15 do 40 
osób.  

§ 97. 
Na stanowisku profesora można zatrudnić osobę, która posiada tytuł profesora. 
Zapis ten jest wynikiem autokorekty i oceny pewnych ryzyk. Ponadto ustawa zasady 
zatrudnienia profesorów określa w sposób dosyć kategoryczny i bezwarunkowy.  
W związku z tym z poprzedniej wersji tego paragrafu zostały usunięte wszystkie 
elementy, które wiązały możliwość zatrudnienia profesora z opiniami gremiów 
naukowych. Wymogi te będą mogły być przeniesione do warunków konkursu,  
w przypadku kiedy na stanowisko profesora będzie kandydowała osoba z zewnątrz. 
Konsekwencją jest nowe brzmienie § 108, który obejmuje możliwość trybu zasięgania 
dodatkowych opinii o kandydacie. 

§ 108. 
4. Ogłoszenie o konkursie zawiera: 
1) niezbędne informacje o stanowisku, na które jest ogłaszany konkurs; 
2) określenie wymagań stawianych kandydatowi; 
3) wykaz wymaganych dokumentów; 
4) termin składania dokumentów; 
5)  tryb zasięgania dodatkowych opinii o kandydacie; 
6) termin rozstrzygnięcia konkursu; 
7) inne istotne informacje. 

§ 114. 
4. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają okresowej ocenie, 

której zakres i tryb określa Rektor, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. 
Brzmienie tego paragrafu uwzględnia postulaty związków zawodowych.  

§ 160. 
1. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich orzeka 

w składzie trzyosobowym, złożonym z: przewodniczącego składu orzekającego, 
którym jest nauczyciel akademicki, oraz jednego nauczyciela akademickiego i jednego 
studenta. 
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Zapis ten wynikł z potrzeby doprecyzowania regulacji ustawowej, ponieważ ustawa jeżeli 
chodzi o składy komisji dyscyplinarnych orzekających w sprawach nauczycieli 
akademickich stanowi, że skład nie może być mniejszy niż trzyosobowy. W związku z tym 
powstało pytanie kto będzie decydował o tym czy będzie orzekał skład trzyosobowy, 
pięcioosobowy czy siedmioosobowy. Chodzi o to, żeby nie przenosić ciężaru decyzji na 
przewodniczącego komisji dyscyplinarnej a jednocześnie ustrzec się przed ewentualnymi 
zarzutami o manipulowanie składami w zależności od sprawy, osoby. Statut będzie te 
kwestie jednoznacznie rozstrzygał.  

§ 164. 
4. Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do decyzji administracyjnych, postanowień 

i innych aktów lub czynności podejmowanych w ramach postępowania 
administracyjnego, ani też do orzeczeń, postanowień, zarządzeń oraz innych aktów 
lub czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 

Paragraf ten dotyczy kwestii, które wiążą się z nadzorem Rektora nad różnymi decyzjami, 
aktami i czynnościami podejmowanymi przez różne gremia uczelniane. Są one 
podejmowane w różnorakich aktach prawnych i w ramach różnych procedur. Akty 
nadzoru ze strony Rektora nie mogą dotyczyć wszystkich przejawów działania organów 
Uczelni, ponieważ niektóre z nich są podejmowane w ramach procedur regulowanych 
przez przepisy szczególne. Na przykład jeżeli właściwy organ Uczelni podejmuje decyzję 
administracyjną, to ewentualne wzruszenie tej decyzji nie może nastąpić w ramach aktu 
nadzoru Rektora, tylko w ramach procedur uregulowanych w Kpa.  
 

§ 174. 
1. Każdy pracownik, student i doktorant ma prawo wnieść do Rektora skargę na 

czynność niezgodną z prawem lub Statutem bądź godzącą w dobro Uniwersytetu. 
2. O zarzutach skargi należy powiadomić osoby bezpośrednio zainteresowane, 

umożliwiając im przedstawienie wyjaśnień i innych dowodów. W razie wątpliwości 
należy sprawdzić twierdzenia skargi i ustalić fakty. 

3. Odpowiedź na skargę powinna zostać udzielona na piśmie, nie później niż w terminie 
jednego miesiąca od jej złożenia. 

§ 175. 
W sprawach dotyczących postępowania przed organami Uniwersytetu, 
nieuregulowanych w odrębnych przepisach, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 
Paragrafy 174 i 175 uwzględniają postulaty związków zawodowych - chodziło  
o wzmocnienie sytuacji pracowników i przesądzenie o tym, że w sprawach prowadzonych 
przez organy Uczelni mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

§ 183. 
Wyboru Rektora na kadencję 2020-2024 dokona kolegium elektorów, o którym mowa 
w art. 228 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Zapis ten jest potwierdzeniem tego co i tak wynika z ustawy. Najbliższe wybory Rektora 
zostaną przeprowadzone na dotychczasowych zasadach, ponieważ kolegia elektorów, 
które zostały ustanowione pod rządem dotychczasowych przepisów stają się kolegiami 
elektorów w rozumieniu nowej ustawy i dokonają wyboru Rektora na kolejną kadencję.  
Kolejna zmiana dotyczy § 181 projektu Statutu. Paragraf ten zostają wyłączony z samego 
Statutu i dodany do uchwały Senatu UG w sprawie Statutu UG. Jeśli chodzi o zmiany 
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wynikające z dyskusji, która odbyła się na poprzednim posiedzeniu Senatu UG. to 
najważniejsza jest ta. która wiąże się z zasadami wyłaniania kolegium elektorów, które 
będzie wybierało rektora. Ścierają się ze sobą dwie koncepcje – jedna, która zakłada 
utrzymanie dotychczasowego systemu polegającego na tym, że wybory senatorów są 
jednocześnie wyborami elektorów, którzy wybierają rektora. Druga koncepcja zakłada, 
że elektorzy będą wybierani na potrzebę wyboru rektora. W trakcie dyskusji podnoszono, 
że utrzymywanie dotychczasowego systemu pozbawia osoby spoza kręgu władzy 
efektywnego kandydowania i w związku z tym byłoby dobrze gdyby elektorzy byli 
wyłaniani ad hoc. Przedłożona propozycja jest pewnym kompromisem, który zakłada że 
kolegium elektorów będzie składało się z dwóch grup osób – jedna to Senatorowie,  
a druga to elektorzy wyłaniani ad hoc. Wydaje się, że jest to rozsądne rozwiązanie, tym 
bardziej że Senatorowie mają pełną wiedzę o potrzebach Uczelni, jej sytuacji i istniejących 
realiach. Jednocześnie uwzględniono postulaty o możliwość kandydowania w sposób 
efektywny osobom spoza Senatu, kręgu władzy. Na poprzednim posiedzeniu 
dyskutowano także na temat rad dziekanów i rad wydziałów. Tu trzeba mieć na 
względzie, że reforma w zasadniczy sposób zmienia system szkolnictwa wyższego. 
Następuje zasadnicza zmiana kompetencji - kwestie naukowe zostały przeniesione do rad 
dyscyplin, część dotychczasowych kompetencji rad wydziałów w ogóle znikła, została 
przeniesiona do innego organu. Głównym zadaniem rad dziekana jest konsultowanie, 
doradzanie, opiniowanie także spraw kadrowych, przy czym trzeba mieć świadomość, że 
odpowiedzialność za politykę kadrową ustawa nakłada na rektora. Stąd potrzebna jest 
nowa formuła funkcjonowania tych rad i zerwanie z dotychczasowymi 
przyzwyczajeniami. W przyszłości okaże się, które rozwiązania sprawdzą się w praktyce. 
Jeżeli dziekan będzie chciał w szerszym gronie konsultować podejmowane przez siebie 
decyzje, to może powołać radę dziekana w większym składzie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba 
może organizować spotkania z szerokim gronem przedstawicieli społeczności 
wydziałowej. Charakter rady dziekana koresponduje ze sposobem jej wyłaniania.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner zauważył, że w § 74 napisano: „przedstawiciele 
studentów i doktorantów w liczbie 20% składu rady dziekana, wybrani na zasadach 
określonych odpowiednio w regulaminie samorządu studentów i w regulaminie 
samorządu doktorantów”. Rada dziekana nie jest radą wydziału, ma całkiem inne 
kompetencje i zadania, jest organem doradczym i dziekan będzie mógł wskazać osoby, 
które będą mu jak najlepiej doradzały. Z praktyki Wydziału Biologii wynika żeby na 15. 
studentów, którzy zasiadają w Radzie Wydziału na zebraniach zazwyczaj pojawiło się 
więcej niż pięciu studentów. Studenci mając tak dużą reprezentację w praktyce z tego nie 
korzystają. Mając 20% miejsc zabieraliby miejsce w radzie dziekana osobom mającym 
doświadczenie w prowadzeniu badań, sprawach organizacyjnych, dydaktyce, osobom 
które byłyby bardziej potrzebne. Propozycja jest taka, żeby zostawić dziekanowi decyzję 
o tym jaką chce mieć reprezentację studentów, ale żeby zabezpieczyć interesy studentów. 
Można napisać, że to nie mniej niż trzy osoby, które będą mogły wyrażać opinię w imieniu 
wszystkich studentów.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że ma poprawkę sprawa 
redakcyjną – chodzi o to, żeby § 74 ust. 5 pkt 4 – „wyrażanie opinii w sprawach wyróżnień 
lub nagród oraz urlopów naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
wydziale” zamienić kolejnością z § 74 ust. 5 pkt 5 – „rekomendowanie Senatowi 
nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako kandydatów do instytucji 
przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki”, gdyż ten drugi punkt jest 
dużo istotniejszy. Kolejna uwaga dotyczy stylistki. W paragrafach dotyczących 
zatrudnienia na różnych stanowiskach czyli § 98, 99, 100, 101, 102, 103 wszędzie mówi 
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się: „na stanowisku może być zatrudniona osoba…” tymczasem w § 97 napisano „na 
stanowisku można zatrudnić…” Trzeba to ujednolić na „może być zatrudniona….”.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała, poinformował, że zostanie to poprawione.  

Prof. dr hab. M. Przylipiak zauważył, że § 72 dotyczącym wyboru dziekana 
napisano: „Wydziałem kieruje dziekan powołany przez Rektora spośród kandydatów 
rekomendowanych przez radę przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału lub 
spoza ich grona. Sposób wyłaniania, skład i tryb pracy rady przedstawicieli społeczności 
akademickiej wydziału określa Ordynacja. Dziekan może być w każdym czasie odwołany 
przez Rektora, po zasięgnięciu opinii rady dziekana.” Słowo „lub” zostało użyte 
niefortunnie, ponieważ zestawia dwie różne rzeczy, mianowicie po jednej stronie jest 
czynne prawo wyborcze, czyli kto wybiera a po drugiej bierne, czyli kto jest wybierany. 
Powinno być napisane, że radę przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału 
wybiera spośród społeczności wydziału lub spoza ich grona. Następne zdanie: „Sposób 
wyłaniania, skład i tryb pracy rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału 
określa Ordynacja.” Nie ma jeszcze Ordynacji, więc nie są znane szczegóły, natomiast 
zastanawia to, że Ordynacja ma określać tryb pracy rady. Wydaje się, że Ordynacja do tego 
nie służy, ma tylko porządkować tryb wyborczy. Ponadto czym właściwie jest rada 
przedstawicieli społeczności akademickiej? Termin ten pojawia się tylko w tym 
paragrafie, więc należałoby domniemywać że chodzi o kolegium elektorów dziekana, ale 
nazwa „rada” wskazuje na to, że grono to ma radzić i w gruncie rzeczy staje się kolejnym 
organem kolegialnym poza statutowym. Czytając projekt Statutu UG można mieć 
wrażenie, że chodzi o fundamentalny wybór ustroju Uczelni i można mieć poczucie, że 
dyskusja ta nie wybrzmiewa i jest prowadzona w taki sposób, żeby nie mogła wybrzmieć. 
Tymczasem rzecz dotyczy tego, czy Uniwersytet będzie zorganizowany na wzór 
przedsiębiorstwa lub korporacji z systemem, gdzie wszystkie decyzje idą od góry do dołu 
i nie ma instytucjonalnych momentów, w których pracownicy wydziału mają coś do 
powiedzenia, czy też będzie istniał system, w którym jednak będą istniały pewne formy 
samorządności jednostek, zwłaszcza na poziomie rad wydziału, instytutów i zakładów. 
Chodzi o prawo wyboru kandydata na dyrektora, bądź kierownika, które było dotychczas 
i jest utrwalone w tradycji akademickiej. Sprawą kluczową jest kwestia istnienia rad 
wydziałów. Argumenty mówiące, że taka jest logika ustawy nie są przekonywujące. 
Ustawa daje uczelniom pełne prawo do kształtowania struktury wewnętrznej i uczelnie 
różnie decydują w tej kwestii. Rady wydziału pozostały na Uniwersytetach Jagiellońskim 
i Łódzkim. Nie przekonuje też wyjaśnienie, że rada wydziału zostaje zastąpiona przez radę 
dziekana albo radę dyscypliny, bo to są kompletnie inne ciała. Rada dziekana jest 
powoływana przez dziekana, więc nie jest emanacją społeczności akademickiej, a rada 
dyscypliny ma bardzo precyzyjnie i wąsko określony zakres działania i kompetencji. Nie 
jest przekonywujący argument, że w efekcie tej reformy nastąpi usprawnienie 
zarządzania Uczelnią. Wydaje się, że istnienie rad wydziałów nie upośledza sprawności 
zarządzania. Następuje ewidentne odebranie pracownikom uprawnień w zakresie 
samorządności. Senat UG nie powinien unikać dyskusji na ten temat, tym bardziej, że 
można odnieść wrażenie iż ten projekt Statutu nie jest zgodny z wolą znacznej części 
środowiska Uczelni. Senat tej kadencji może przejść do historii jako ten, który pozbawił 
pracowników ich demokratycznych uprawnień. Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, 
że składa wniosek formalny, żeby poddano pod głosowanie, czy Senat chce żeby 
obowiązywał system decyzyjny z góry na dół, czy chce w ramach istniejącej ustawy 
zachować system, który jednak wyposaża jednostki niższego szczebla w pewne 
kompetencje.  
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 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że sformułowanie „rada społeczności 
akademickiej” jest wynikiem jednej z dyskusji, ponieważ w pierwszej wersji Statutu 
napisano, że kandydat na dziekana jest wysuwany przez radę dziekana. Rozwiązanie to 
zostało oprotestowane, uznano, że będzie lepiej, gdy społeczność wydziałowa będzie 
wskazywała takiego kandydata. Gremium to nie powinno mieć innej nazwy, bo to nie jest 
kolegium, które wybiera dziekana, ponieważ dziekana powołuje rektor. Grono to tylko 
wysuwa kandydata, a tryb pracy zostanie określony w Ordynacji, gdyż trzeba ustalić na 
jakich zasadach to ciało kolegialne będzie funkcjonowało, kto będzie przewodniczył, kto 
będzie liczył głosy, kto będzie mógł zgłaszać kandydatów. Natomiast jeśli chodzi o radę 
dziekana i radę wydziału, to gdyby nawet nazwać radę dziekana radą wydziału, to nie 
przybędzie jej kompetencji. Nazwa tego gremium ma odzwierciedlać jego kompetencje. 
Można natomiast dyskutować o tym, czy nowa ustawa jest dobra czy nie, czy model 
Uczelni centralistyczny podobny do przedsiębiorstwa jest dobry. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że nigdy nie zdarzyło się aby 
rektor wybierał dyrektora instytutu bez konsultacji z dziekanem, ponieważ nie zna 
dobrze wszystkich pracowników. Do tej pory rektor zawsze prosił dziekana o wskazanie 
kandydata na dane stanowisko. Nowy Statut stwarza taką możliwość.  
 Prof. dr hab. E. Bagińska poinformowała, że na specjalnym posiedzeniu Rady 
Wydziału Prawa i Administracji, które odbyło się 10 czerwca odbyła się dyskusja nad 
projektem Statutu UG z 10 czerwca. Rada Wydziału wyraziła duże zaniepokojenie nowym 
ustrojem Uczelni. Prof. dr hab. E. Bagińska poinformowała, że w imieniu Rady Wydziału 
przekaże uwagi dotyczące niektórych zapisów: 
- § 72 - RWPiA wnosi o skreślenie słów „lub spoza ich grona” jako niezbędną gwarancję 
zachowania demokracji w Uniwersytecie. Nikt nie wątpi w dobre intencje JM Rektora ale 
pracownicy chcą mieć na przyszłość gwarancję, że nikt spoza wydziału nie zostanie 
wybrany poza rekomendacją przedstawicieli rady społeczności akademickiej.  
- w RWPiA istnieje spór, a mianowicie nie są popierane w całości interpretacje 
przedstawiane przez dra hab. Mariusza Bogusza, prof. UG co do tego, że dziekan nie może 
być organem. Zgodnie z istniejącymi interpretacjami ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce jest możliwe, aby dziekan był umiejscowiony jako organ. Takie 
postanowienie w nowym statucie zawarł Uniwersytet Jagielloński –dziekan wydaje 
decyzje administracyjne, 
- RWPiA uznała, że nie jest dobrą techniką prawodawczą, aby tryb pracy różnych rad 
określała Ordynacja Wyborcza. Tryb pracy, skład i organizację rady dyscypliny naukowej 
ma określać regulamin Rektora, przy czym obecnie Senat nie ma kompetencji do 
zatwierdzenia tego regulaminu. Według aktualnego brzmienia Statut Senat zatwierdza 
dwa inne regulaminy, ale nie zatwierdza regulaminu pracy, składu organizacji rad 
dyscyplin, do których deleguje swoje własne kompetencje ustawowe do nadawania 
stopni. Organ wykonawczy - Rektor decyduje o składzie, trybie pracy organu nadającego 
stopnie, co ustawowo jest zastrzeżone dla senatu. WPIA proponuje dostrzeżenie roli 
Senatu UG, bo rady dyscyplin są organem podobnie jak Senat.  
- RWPiA chciałaby, żeby były wskazane kryteria wyłaniania członków rad dyscyplin. 
Chodzi o to, żeby z mocy Statutu przewodniczącym rady dyscypliny była osoba z tytułem 
naukowym, a w składzie, jeśli chodzi o pracowników niesamodzielnych, osoba z co 
najmniej stopniem doktora. Z dalszych przepisów Statutu wynika że doktorant jest 
jedynie uczestnikiem szkoły doktorskiej, więc samorząd doktorantów powinien mieć 
świadomość, że nikt z nich nie wejdzie w skład rady dyscypliny naukowej. Ktoś, kto ma 
dopiero wszczęty przewód jest tylko osobą ubiegającą się o stopień. Prawo jest dyscypliną 
dość zamkniętą i będzie miało swoją radę. Wymogi dotyczące doktorantów mogą 



 8 
 

spowodować, że żadna osoba nie będzie zainteresowana podjęciem studiów w szkole 
doktorskiej a może być tak, że nikt nie będzie zainteresowany promowaniem, bo później 
może stracić możliwość promowania innych osób, jeżeli doktorant nie będzie pracował 
tak jak trzeba. Czy proponując te zapisy zdawano sprawę z tego, że jeżeli w składzie rady 
nie będzie doktoranta, to rada dyscypliny będzie działała w niepełnym składzie? Będzie 
to sposób na podważenie formalnego działania tej rady. Trzeba przeanalizować zapisy 
dotyczące tego zagadnienia, 
- opinię Rady Uczelni wystawiono 10 czerwca, a więc dotyczy ona tekstu projektu Statutu 
UG z 10 czerwca. Jeżeli mają być procedowane autopoprawki z 12 czerwca nie można 
głosować nad tekstem w całości uwzględniającym poprawki. Poprawki powinny być 
przedyskutowane, przegłosowane, potem powinna zająć się nimi Rada Uczelni, chodzi  
o istotne zmiany. Obecnie nie ma takiej opinii Rady Uczelni. 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG nawiązując do usunięcia kompetencji rektora do 
powoływania dziekana pochodzącego spoza grona wyłonionego przez społeczność 
wydziału poinformował, że art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce mówi: „do zadań rektora należy w szczególności powoływanie osób do pełnienia 
funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie. Dziekan pełni funkcję kierowniczą  
w uczelni – jest powoływany i odwoływany przez rektora”. Ustawa nie daje możliwości 
stwarzania rektorowi jakichkolwiek ograniczeń, czy stwarzania jakichkolwiek 
dodatkowych warunków. W związku z tym regulacja statutowa: „rektor może powołać 
dziekana tylko z grona osób wskazanych przez społeczność wydziałową” byłaby 
sprzeczna z ustawą. Kolejna sprawa - można zrezygnować z dziekana jako osoby pełniącej 
funkcję kierowniczą w uczelni, wówczas przepis dotyczący kompetencji rektora nie 
będzie miał zastosowania. Powstaje pytanie - o czym będzie decydował dziekan, będzie 
pozbawiony kompetencji. Ponadto nigdy nie twierdzono, że dziekan nie może być 
organem. Dziekan może być organem, jeżeli statut to przewiduje, natomiast zupełnie 
czymś innym jest kompetencja dziekana do wydawania decyzji administracyjnych.  
W prawie administracyjnym zasadą jest, że kompetencja do wydawania decyzji 
administracyjnych przez organ administracji może wynikać tylko i wyłącznie z ustawy. 
Nie można zapisami statutowymi dać organowi kompetencji do wydawania decyzji 
administracyjnych. Decyzje w sprawie stopni może podejmować Senat, może 
podejmować inny organ utworzony przez statut. Ustawa wprost mówi o tym, że jeżeli 
uchwały dotyczące stopni doktorskich będzie podejmowało inne ciało a nie Senat, to ciało 
to będzie miało kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych. Gdyby tego 
przepisu nie było, to organ nie mógłby wydawać decyzji administracyjnych. W związku  
z tym dziekan może być organem, ale nie może wydawać decyzji administracyjnych, 
bowiem ustawa nie daje mu takich kompetencji.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że wniosek dotyczący zatwierdzania regulaminu rady dyscypliny 
naukowej przez Senat jest jak najbardziej zasadny, bo faktycznie Senat deleguje swoje 
uprawnienia akademickie do rad dyscyplin. Taki zapis zostanie dodany do Statutu. 
Natomiast jeśli chodzi o członków rad dyscyplin niebędących samodzielnymi 
pracownikami, chodzi o ten 10% skład rady, to rzeczywiście dobrym pomysłem jest, żeby 
była przynajmniej jedna osoba ze stopniem doktora, jednakże musi być uwzględniony 
udział w składzie rady jednego przedstawiciela doktorantów. Wydaje się, że uczestnictwo 
słuchaczy szkoły doktorskiej jest jak najbardziej zasadne, doktoranci realizujący pracę 
doktorską w danej dyscyplinie nauki mają prawo do wiedzy na temat procedowania 
spraw związanych nie tylko ze stopniami naukowymi, ale również z kształtowaniem 
polityki naukowej, monitorowaniem postępu prac doktorantów, również w kontekście 
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oceny parametrycznej. Można także dopracować przepis dotyczący tego, kto ma być 
przewodniczącym rady dyscypliny i dopisać, że ma to być osoba posiadająca tytuł 
profesora.  
 Mgr P. Zieliński stwierdził, że § 32 projektu Statutu wskazuje zadania rady 
dyscyplin – „do zadań rady dyscypliny naukowej należy wyznaczanie i zmiana promotora 
lub promotorów oraz promotora pomocniczego, kształtowanie strategii rozwoju 
dyscypliny naukowej w Uniwersytecie oraz jej bieżąca ewaluacja z perspektywy oceny 
parametrycznej, uczestnictwo w kształtowaniu polityki naukowej Uniwersytetu.” 
Zważywszy na te zapisy obecność przedstawiciela doktorantów w radzie dyscypliny jest 
w pełni uzasadniona.  
 Prof. dr hab. R. Grzybowski stwierdził że udział doktorantów w radzie dyscypliny 
naukowej można potraktować fakultatywnie - będą mogli brać udział w posiedzeniach, 
ale ich obecność podczas głosowania nie będzie wymagana.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG stwierdziła, że użycie sformułowania 
„doktorantów” a nie szerszego – „osoby ubiegające się o stopień doktora”, może zawęzić 
krąg osób, które mogą być członkami rady dyscypliny, bo w rozumieniu ustawy oraz 
projektu Statutu pod pojęciem doktoranta rozumie się wyłącznie uczestnika szkoły 
doktorskiej. Wydział może przyjąć czterech potencjalnych słuchaczy szkoły doktorskiej. 
Co będzie jeżeli żadna osoba nie zostanie przyjęta? Przez trzy lata będą jeszcze kształciły 
się osoby, które mają już otwarte przewody doktorskie, które obecnie są doktorantami. 
Może lepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z pojęcia „doktorant” i dopasowanie się 
do obecnych realiów. Na posiedzeniu RWPiA kilkoro przedstawicieli opowiedziało się za 
ratowaniem demokracji i samorządności pracowników naukowych i dydaktycznych. 
Rozważano także, czy przewodniczącym rady dyscypliny naukowej nie powinien być 
dziekan, tym bardziej że mówi się o usprawnieniu zarządzania wydziałem. Jeżeli będzie 
to inna osoba, to istnieje ryzyko braku przepływu informacji, ponadto postulowano, żeby 
była to osoba z tytułem. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że jeśli chodzi o przedstawiciela doktorantów w radzie dyscypliny 
naukowej, to zapis można przedstawić bardziej klarownie: „…oraz w przypadku 
uczestnictwa doktorantów w danej dyscyplinie, jeden przedstawiciel szkoły doktorskiej”. 
Jeżeli w danej dyscyplinie realizowany jest przewód doktorski w szkole doktorskiej, 
wówczas przedstawiciel takich osób może uczestniczyć w posiedzeniu rady dyscypliny. 
Natomiast złym rozwiązaniem byłoby, gdyby przewodniczącym rady był dziekan.  
W przypadku dyscyplin monowydziałowych, w przypadku WPiA byłoby to możliwe, ale 
zdecydowana większość dyscyplin na Uczelni reprezentowana jest na więcej niż jednym 
wydziale. Stwierdzenie, że przewodniczącym rady musi być dziekan stwarzałoby 
ograniczenia w sytuacjach konfliktowych. W przypadku dużych rad dyscyplin radami 
kierować mają prodziekani właściwi do spraw nauki, przy czym jeżeli dyscyplina jest 
reprezentowana w równym stopniu na dwóch wydziałach, przez pół kadencji 
przewodniczącym byłby prodziekan z jednego wydziału a następne pół kadencji 
prodziekan z drugiego wydziału. Małe dyscypliny są reprezentowane niemal wyłącznie 
przez instytuty, wówczas naturalną osobą kandydującą na przewodniczącego rady będzie 
dyrektor instytutu. W praktyce okaże się, czy któreś zapisy Statutu UG trzeba będzie w 
przyszłości zmienić. 
 Prof. dr hab. E. Bagińska zauważyła, że na WPiA nie ma instytutów i w tym 
przypadku zakaz powoływania dziekana na stanowisko przewodniczącego nie byłby 
dobrym rozwiązaniem, ale z drugiej strony nie musi być nakazu powoływania dziekana.  
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 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że słowo „dziekan: zostanie wykreślone.  
 Prof. dr hab. R. Grzybowski poinformował, że § 74 brzmi: „W skład rady dziekana 
wchodzą prodziekani oraz członkowie powołani przez dziekana”. Na dużych wydziałach 
takich jak WNS może zdarzyć się, że w radzie dziekana nie będą reprezentowane 
wszystkie instytuty. Wydaje się że obligatoryjne w skład rady powinni wchodzić także 
dyrektorzy instytutów.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że z definicji uznano, iż w radzie 
dziekana mają być prodziekani, przedstawiciele różnych grup społeczności danego 
wydziału. Dziekan sam dobierze skład rady, może to być 15-40 osób.  
 Prof. dr hab. R. Grzybowski zauważył, że mogą się zdarzyć sytuacje szczególne, 
wynikające z napięć pomiędzy pracownikami. Dodanie zapisu mówiącego, iż 
obligatoryjne w skład rady powinni wchodzić także dyrektorzy instytutów 
rozładowałoby te napięcia. Natomiast jeżeli chodzi o § 72 i sformułowanie” „spoza ich 
grona” to wydaje się, że jest ono kontrowersyjne i może różnie skutkować. W jakich 
przypadkach rektor może powołać kogoś „spoza”? Mając na uwadze potencjalne 
zagrożenia trzeba to doprecyzować.  
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że każda zmiana, próba 
doprecyzowania byłaby niezgodna z ustawą, ponieważ ustawa daje rektorowi swobodę 
w zakresie obsady i odwoływania osób sprawujących funkcje kierownicze. 
Doprecyzowanie zasad powoływania osób spoza ograniczyłoby kompetencje ustawowe 
rektora.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że wiadomo już, iż w 2020 roku 
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będzie zmieniana. Minister w najbliższym 
czasie będzie gościł na naszej Uczelni, być może powie coś o planowanych zmianach.  
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG stwierdził, że § 79 i 80 dotyczą zastępców 
dyrektorów instytutów. Czy zapisy te umożliwiają powoływanie więcej niż jednego 
zastępcy? Możliwość powoływania więcej niż jednego zastępcy jest istotna w przypadku 
dużych instytutów. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że nie jest możliwe powoływanie 
więcej niż jednego zastępcy dyrektora instytutu. W razie potrzeby czynności może 
wykonywać zastępca dziekana, w ostateczności sam dziekan, ewentualnie dziekan może 
powołać kogoś na czas nieobecności dyrektora instytutu. Dotychczas często kompetencje 
dziekana i dyrektora instytutu pokrywały się. Istotna jest też strona finansowa tego 
zagadnienia.  
 Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG poinformował, że jeśli chodzi o § 72, to  
w trakcie dyskusji na RWPiA pojawiła się wątpliwość, podnoszono, że w obecnym 
brzmieniu przepis ten stwarza pozór demokracji. Można go skrócić i nadać brzmienie: 
„Wydziałem kieruje dziekan powołany przez rektora”. Ponieważ jednak ustawa pozwala 
na kształtowanie ustroju druga propozycja jest taka, żeby społeczność wyłaniała dwóch 
kandydatów, a rektor zdecyduje i wybierze któregoś z nich. Byłoby to sprawne 
organizacyjnie i demokratyczne.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że można napisać, iż rada 
dziekana przedstawia dwóch kandydatów a rektor wybierze jednego z nich. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner nawiązał do dyskusji na temat wykreślenia 
dziekana z kandydatów na przewodniczącego rady dyscypliny. Na WPiA akurat 
dyscyplina pokrywa się z wydziałem i to jest szczególny przypadek. Zwykle dyscypliny 
dzielą się na dwa lub więcej wydziałów, więc byłoby lepiej, gdyby słowo „dziekan” 
pozostało ale, żeby dać możliwość takim wydziałom jak WPiA, że dziekan mógł być 



 11 
 

przewodniczącym rady dyscypliny w przypadkach kiedy dyscyplinę naukową stanowią 
pracownicy jednego wydziału. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że nie da się szczegółowo uregulować wszystkich spraw w Statucie, nie da się 
przewidzieć wszystkich sytuacji. Zaproponowane wcześniej rozwiązanie jest elastyczne. 
Wskazany przewodniczący ma przewodniczyć radzie właśnie eliminując ewentualne 
napięcia wynikające z obecności dyscypliny naukowej na więcej niż jednym wydziale. Być 
może wykluczanie dziekana w przypadkach dyscyplin monowydziałowych jest 
nieuprawnione, ale radami dyscyplin powinni kierować prodziekani właściwi do spraw 
nauki, dyrektorzy instytutów, zamiennie prodziekani do spraw nauki z więcej niż jednego 
wydziału w przypadku, gdy dyscyplina jest prowadzona na więcej niż jednym wydziale.  
 Prof. dr hab. M. Przylipak zauważył, że jeśli chodzi o ustrój uczelni i demokrację 
wewnętrzną, to obecnie pracownicy mają pewne uprawnienia i tracą je w świetle zapisów 
projektu Statutu UG. Pierwsze, to uprawnienie do wskazywania kandydatów na 
kierowników jednostek przez pracowników tych jednostek. Jeżeli Rektor prosi dziekana  
o wskazanie kandydata, nie oznacza to, że pracownicy mają możliwość wyrażenia 
swojego stanowiska. Pracownicy Wydziału Filologicznego cenią sobie możliwość 
wyrażania opinii na temat osób sprawujących funkcje kierownicze, mimo, że ostateczną 
decyzję podejmuje Rektor. Druga sprawa dotyczy rady wydziału - powiedziano, że zostaje 
ona pozbawiona kompetencji, w związku z tym nie ma sensu żeby istniała. W projekcie 
Statutu z 10 kwietnia rady wydziału jeszcze istniały i te kompetencje były konkretnie 
określone, a mianowicie: „Do kompetencji rady wydziału należy: określanie strategii 
rozwoju wydziału w tym głównych kierunków jego działalności, rekomendowanie 
Rektorowi kandydata na stanowisko dziekana, nie więcej niż dwie osoby, wyrażanie, na 
wniosek dziekana lub właściwych dyrektorów instytutów w przypadku wydziałów 
prowadzących więcej niż trzy kierunki studiów opinii w sprawach zatrudnienia i awansu, 
wyróżnień lub nagród oraz urlopów naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych 
na wydziale, występowanie do Senatu w sprawach uruchomienia, przekształcenia lub 
likwidacji kierunku studiów, wyrażanie opinii w sprawach projektów warunków 
rekrutacji oraz programów w odniesieniu do studiów oraz studiów podyplomowych  
i innych form kształcenia, wyrażanie opinii oraz formułowanie rekomendacji w sprawach 
zapewnienia jakości kształcenia, rekomendowanie Senatowi nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na wydziale jako kandydatów do instytucji przedstawicielskich 
środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, wyrażanie opinii w innych sprawach 
przedłożonych przez dziekana, wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących 
żywotnych interesów pracowników i wydziału, rada wydziału może powołać stałe i 
doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania, rada wydziału może dokonać oceny 
działalności dziekana i prodziekanów.” Większość z tych uprawnień ma charakter 
opiniotwórczy, ale nie należy ich lekceważyć. Chodzi o to, żeby środowisko akademickie 
na poziomie wydziału mogło wyrażać swoje opinie, które zazwyczaj nie mają mocy 
stanowiącej, więc nie są w stanie zakłócać funkcjonowania Uczelni. Wyrażanie opinii 
środowiska i integracja środowiska to dwie podstawowe funkcje rady wydziału.  
Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, że wnosi o głosowanie w dwóch sprawach 
kierunkowych – czy Senat uważa, że należy przyznać pracownikom jednostek prawo do 
wskazywania kandydatów na stanowiska kierownicze oraz czy Senat UG uważa, że 
powinno zachować się rady wydziału i ich kompetencje, które wcześniej zostały 
wyliczone. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała stwierdził, że wiele rzeczy będzie funkcjonowało 
tak samo bez względu na to czy będzie istniała rada wydziału czy rada dziekana.  
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W nowym ustroju jest dużo rad, są rady dyscyplin, będzie też rada rektora skupiająca 
wszystkich dziekanów, będzie zajmowała się zadaniami strategicznymi, będzie 
opiniowała i podejmowała decyzje, które potem będą przedstawiane Senatowi UG  
i Radzie Uczelni. Rady wydziału ciągle kojarzą się z organem, który podejmuje decyzje, 
także finansowe, ale jednocześnie nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności. To rektor 
jednoosobowo odpowiada za finanse Uczelni. 
 Prof. dr hab. M. Przylipak stwierdził, że różnica między radą wydziału a radą 
dziekana jest taka, że rada wydziału jest emanacją środowiska a rada dziekana jest 
mianowana przez dziekana. Rada wydziału nie podejmuje decyzji o charakterze 
finansowym a dziekani poruszają się w ramach budżetu, który jest sterowany centralnie, 
więc ewentualne nadużycia mogą być wynikiem błędnych decyzji dziekana.  

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że w § 29 ust. 10 – „funkcji 
przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego rady dyscypliny naukowej nie można 
łączyć ze stanowiskiem Rektora, prorektora, dziekana lub dyrektora szkoły doktorskiej” 
można skreślić słowo „dziekana”. Dziekan może być przewodniczącym wówczas, gdy 
będzie to zasadne. Natomiast jeśli chodzi o § 72 ust. 1 – „wydziałem kieruje dziekan 
powołany przez Rektora spośród kandydatów rekomendowanych przez radę 
przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału lub spoza ich grona” – to absolutnie 
można skreślić słowa „lub spoza ich grona”. Jeżeli rektor nie będzie chciał zaakceptować 
kandydatów wyłonionych przez radę społeczności akademickiej, to poprosi  
o wyznaczenie kolejnych kandydatów, aż dojdzie do konsensusu. Jednocześnie 
środowisko akademickie będzie spokojne, że nie pojawią się osoby przez to środowisko 
nieakceptowane. Rektor będzie mógł powołać osobę pełniącą obowiązki do czasu, aż 
wskazany kandydat będzie spełniał oczekiwania.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że zgadza się z tym stanowiskiem, 
zapisy w obu paragrafach zostaną poprawione.  

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski stwierdził, że jeżeli w § 72 ust. 2 napisano – 
„dziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako 
podstawowym miejscu pracy, posiadający tytuł profesora bądź stopień naukowy doktora 
habilitowanego”, to w § 29 ust. 10 – „funkcji przewodniczącego oraz zastępcy 
przewodniczącego rady dyscypliny naukowej nie można łączyć ze stanowiskiem Rektora, 
prorektora, dziekana lub dyrektora szkoły doktorskiej” też powinno być napisane – osoba 
posiadająca stopień doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy.  
 Student Ł. Bień nawiązał do dyskusji o 20% reprezentacji studentów w radzie 
dziekana i stwierdził, że rzeczywiście studenci nie zawsze uczestniczą w posiedzeniach 
rady wydziału, jednakże Samorząd postuluje, żeby było co najmniej 2 przedstawicieli 
studentów i doktorantów w liczbie 20% składu rady dziekana, wybranych na zasadach 
określonych odpowiednio w Regulaminie Samorządu Studentów i w Regulaminie 
Samorządu Doktorantów. W Regulaminie Samorządu Studentów znajdzie się zapis, który 
będzie dyscyplinował studentów.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że można napisać „do 20%”, albo 
„nie mniej niż trzech przedstawicieli Samorządu Studentów”.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że nie chodzi o to, czy studenci 
uczestniczą w posiedzeniach rad wydziałów. Chodzi o to, że zmienia się rzeczywistość.  
W skład rady dziekana wchodzą co najmniej 2 nauczyciele akademiccy posiadający tytuł 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego a studenci upierają się  
o przedstawicielstwo w wysokości 20% składu rady. To nie jest w porządku, nie powinno 
tak być.  



 13 
 

 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że jeżeli w skład rady 
wchodziłoby 40 osób, to w radzie byłoby ośmiu studentów i tylko dwóch profesorów. 
Studenci mają zabezpieczony 20% udział swojej reprezentacji w Senacie. Może zapis „do 
trzech studentów” byłby właściwym rozwiązaniem.  
 Dr G. Furmańczyk zauważyła, że w § 75 ust. 2 napisano: „skład rady programowej 
kierunku studiów określa dziekan, z zastrzeżeniem że w skład rady wchodzi także 
przedstawiciel środowiska przedsiębiorców”. Na Wydziale Matematyki, Fizyki  
i Informatyki dotychczas funkcjonowały rady konsultacyjne. Czy one w dalszym ciągu 
będą mogły istnieć, czy nie będzie tu jakiegoś konfliktu? 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała stwierdził, że nie będzie konfliktu, chodzi o to, 
żeby pokazać, że Uczelnia współpracuje z gospodarką.  
 Student Ł. Bień stwierdził, że jeżeli w skład rady dziekana będzie wchodziło 40 
osób, to będzie w niej więcej niż tylko dwóch profesorów, bo prodziekani także mogą być 
profesorami. Jeśli chodzi o liczbę studentów, to Samorząd zgadza się na zapis „co najmniej 
trzech przedstawicieli studentów”  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że sztywny zapis „trzech studentów” 
przy małej radzie dziekana będzie oznaczał nadal 20% studentów. Lepszy będzie zapis: 
„do trzech przedstawicieli studentów”.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że w projekcie Statutu w § 74  
ust. 1 napisano: „na wydziale działa rada dziekana jako zespół doradczy dziekana. Liczba 
członków rady wynosi od 15 do 40 osób. W skład rady dziekana wchodzą: prodziekani, 
powołani przez dziekana co najmniej 2 nauczyciele akademiccy posiadający tytuł 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w pełnym wymiarze 
czasu pracy, co najmniej 2 nauczycieli akademickich spośród pozostałych nauczycieli 
akademickich, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 1 osoba 
spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, co najmniej  
2 przedstawicieli studentów i doktorantów w liczbie 20% składu rady dziekana, 
wybranych na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie samorządu studentów 
i w regulaminie samorządu doktorantów. Jeśli chodzi o liczbę studentów, to na małych 
wydziałach może być problem. 
 Student Ł. Bień poinformował, że Samorząd proponuje zapis: „co najmniej trzech, 
ale nie więcej niż 20%”.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner stwierdził, że zapis: „co najmniej dwóch 
przedstawicieli studentów i doktorantów” dawałby dziekanowi dużą elastyczność. 
 Dr E. Adamowicz zauważyła, że nie można zapominać o tym, jaki jest cel istnienia 
rady dziekana, ma ona go wspomagać, więc właściwie nie wiadomo jaki jest sens walki 
studentów o tę liczbę.  
 Student Ł. Bień poinformował, że w takim razie, żeby nie tworzyć fikcji można 
napisać, że w skład rady dziekana nie wchodzi żaden student, wykreślić zapis  
o studentach. Jeśli dziekan będzie chciał, to powoła studentów a jak nie, to nie powoła.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała zaproponował zapis „co najmniej dwie osoby”. 
Teraz nie wiadomo jak sprawdzą się rady dziekana, wiadomo natomiast, że niebawem 
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będzie zmieniana. JM Rektor 
zaproponował zapis mówiący, że w skład rady dziekana wchodzi co najmniej dwóch 
przedstawicieli studentów i doktorantów. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 39 osób tak,  
3 osoby nie, 12 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG zatwierdził proponowany zapis.  
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 Dr P. Pisarewicz zauważył, że w § 98 ust. 1 pkt 2 lit. b napisano: - „na stanowisku 
profesora uczelni w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych może 
być zatrudniona osoba posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie istotnej aktywności 
naukowej realizowanej na więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej,  
w szczególności zagranicznej.” Czy chodzi o to, że trzeba było być w przeszłości bądź 
obecnie pracownikiem więcej niż jednej uczelni, czy o to, że trzeba spełnić wymóg 
współpracy w zakresie projektów, publikacji naukowych w swojej dziedzinie, ale między 
różnymi ośrodkami naukowymi? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że ten zapis uszczegółowiono na skutek dyskusji jaka miała miejsce na 
ostatnim posiedzeniu Senatu. Chodziło to, żeby zabezpieczyć sytuację wynikającą  
z awansu na to stanowisko osobom ze stopniem doktora. Posłużono się zapisami 
ustawowymi, czyli kompetencjami równoważnymi dla stopnia doktora habilitowanego. 
Nie chodzi o fakt zatrudnienia w innej uczelni, tylko o współpracę naukową z innymi 
uczonymi i uczelniami. 
 Dr P. Pisarewicz poinformował, że § 98 ust. 2 pkt 3 mówi o osiągnięciach służących 
zapewnianiu jakości kształcenia, w tym udziału w uzyskiwaniu na rzecz Uczelni 
akredytacji międzynarodowych. Może się zdarzyć, że wybitni dydaktycy, którzy nigdy nie 
uczestniczyli w procesach akredytacyjnych, zwłaszcza międzynarodowych będą  
w sztuczny sposób dążyli do otwarcia procesu akredytacyjnego tylko po to, żeby spełnić 
ten wymóg. Czy ta akredytacja jest aż tak istotna? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przypomniał, że chodzi o to, żeby istotnie zdefiniować obowiązki i kompetencje 
pracowników zatrudnionych w grupie dydaktycznej. Te osoby nie tylko będą realizowały 
dydaktykę, ale również będą angażowały się w bardzo istotne obszary działalności 
Uczelni. Występowanie o akredytację jest coraz ważniejsze dla kreowania widoczności 
kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Brak certyfikacji, w tym 
międzynarodowych nie jest korzystny dla Uczelni. Nie chodzi o tworzenie sztucznego 
zapisu, ale o zdefiniowanie katalogu takich czynności pracowników dydaktycznych, które 
faktycznie będą sprzyjać podnoszeniu doskonałości dydaktycznej Uniwersytetu 
Gdańskiego. Określenie „akredytacji międzynarodowych” jest wykreślone. 
 Prof. dr hab. M. Przylipiak przypomniał, że postawił wnioski formalne  
o przeprowadzenie głosowań dotyczących dwóch istotnych kwestii, o których Senat UG 
powinien się wypowiedzieć.  
 Dr J. Kruczalak-Jankowska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie czy Senat UG może 
nie głosować dwóch wniosków formalnych, które zostały zgłoszone? Jak to wygląda 
proceduralnie? 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG wyjaśnił, że Senat UG może nie głosować tych 
wniosków, ponieważ za projekt Statutu odpowiada Rektor, który sam określa zasady jego 
uchwalania. 
 Prof. dr hab. M. Przylipiak stwierdził, że w Regulaminie Senatu UG nie ma zapisu 
mówiącego, że Senat UG może nie głosować zgłoszonych wniosków formalnych.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przypomniał, że jest autorem omawianego 
projektu Statutu UG i zgodnie z nowym ustrojem Uczelni rad wydziału nie będzie.  
 Prof. dr hab. E. Bagińska stwierdziła, że nie do końca jest jasne w jakim rozdziale 
umiejscowiony jest § 174 - chodzi o zapis: „Każdy pracownik, student i doktorant ma 
prawo wnieść do Rektora skargę na czynność niezgodną z prawem lub Statutem bądź 
godzącą w dobro Uniwersytetu.” Z tego zapisu wynika, że skargę można wnieść nawet 
jeżeli nie dotyczy interesu prawnego pracownika czy studenta, co powoduje że osoby 



 15 
 

bezpośrednio zainteresowane będą musiały tłumaczyć się, wyjaśniać, przedstawiać 
dowody. Na czyją czynność niezgodną z prawem można wnieść skargę, co to znaczy 
czynność niezgodna z prawem, czy chodzi także o czynność organu? Nie może być tak, że 
student zaskarży coś co dotyczy pracownika i uruchomi procedurę wyjaśniania. Sprawę 
tę trzeba doprecyzować.  
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG wyjaśnił, że w Kodeksie postępowania 
administracyjnego jest dział, który przewiduje wnioski obywatelskie dotyczące 
wszystkiego. Kpa nie znajduje zastosowania w sprawach przed organami w zakresie 
szkoły wyższej, w związku z tym pojawił się postulat, aby niektóre z materialnych 
rozwiązań Kpa przenieść do Statutu. Chodzi tu o przejawy obywatelskiego 
niezadowolenia, każdy na zasadzie actio popularis może wnieść skargę, nie trzeba mieć 
interesu prawnego, nie trzeba tego robić koniecznie we własnej sprawie. 
 Prof. dr hab. E. Bagińska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy w sytuacji kiedy 
np. promotor akceptuje na zaliczenie seminarium pracę, która jest plagiatem a kolega 
seminarzysta o tym wie, to czy może złożyć skargę na profesora? 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że tak może. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG wyjaśniła, że chodzi 
tu o dwie sprawy. Przytoczona została sytuacja, kiedy ewentualnie można się zastanowić 
nad interesem prawnym tego drugiego seminarzysty jako osoby pokrzywdzonej. 
Ponieważ Kpa nie ma pełnego zastosowania, to należy wprowadzić zapis mówiący, że 
chodzi tu o sytuacje kiedy można zaskarżyć, ale nie każdą decyzję, tylko wtedy gdy istnieje 
interes prawny. Ten drugi seminarzysta ma interes prawny, ponieważ został 
potraktowany inaczej, wymagano od niego pracy samodzielnej a od kogoś innego nie.  
Z drugiej strony jeśli pracownik niemający nic wspólnego z danym wydziałem otrzymuje 
jakąś ocenę, to można wnieść skargę, gdy uzna się, że inny pracownik powinien otrzymać 
oceną niższą lub wyższą. Nie wykazuje się w tym przypadku żadnego interesu prawnego. 
Będą takie sytuacje kiedy pracownik wykaże, że przy okazji naruszono również jego 
interes prawny. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG 
zaproponowała, żeby do tego zapisu wprowadzić pojęcie interesu prawnego, które jest 
szeroko rozumiane, więc nie wyklucza wielu działań. Niewprowadzenie tego 
sformułowania może spowodować sytuacje kiedy będą uruchamiane procedury,  
z których część będzie miała charakter szykany. Paragraf 174 brzmiałby: „Każdy 
pracownik, student i doktorant ma prawo wnieść do Rektora skargę na czynność 
niezgodną z prawem lub Statutem bądź godzącą w dobro Uniwersytetu, jeśli narusza ona 
jego interes prawny.” 
 Dr hab. F. Makurat, prof. UG poinformował, że zgadza się z przedstawioną 
propozycją. 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że jeśli chodzi o § 98 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
zapis dotyczący istotnej aktywności naukowej realizowanej na więcej niż jednej uczelni 
wydaje się, że należy napisać: „istotnej aktywności naukowej, w tym w szczególności 
realizowanej na więcej niż jednej uczelni”. Chodzi o to, żeby nie zawężać tego zapisu. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała zaproponował przeprowadzenie głosowania 
poprawek, które zostały przedstawione na początki posiedzenia oraz tych, które wynikły 
w trakcie dyskusji. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 36 osób, tak,  
2 osoby nie, 6 osób wstrzymało się od głosu.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że okazało się, iż część osób nie 
zdążyła zagłosować i zaproponował reasumpcję głosowania oraz dwudziestominutową 
przerwę, aby w tym czasie można było wprowadzić do tekstu Statutu wszystkie poprawki.  
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 Po przerwie dr hab. M. Bogusz, prof. UG omówił poprawki: 
- § 29 ust. 5 - przedstawiciel doktorantów jest członkiem rady dyscypliny gdy odbywa się 
kształcenie w zakresie tej dyscypliny, 
- § 29 ust. 8 mówi o tym kto może być przewodniczącym rady dyscypliny naukowej, 
wykreślono dziekana,  
- § 30 ust. 3 - dodano wymóg zatwierdzania regulaminu rady dyscypliny przez Senat UG, 
- § 72 ust. 1 - związanie rektora kandydatami wysuniętymi przez społeczność, 
- § 74 ust. 2 pkt 2 - dwóch studentów i doktorantów w radzie dziekana, 
- § 97 – może być zatrudniona osoba posiadająca…, 
- § 98 ust. 1 pkt 2 lit. b - istotna aktywność naukowa w tym w szczególności realizowana 
na więcej niż jednej uczelni, 
- § 174 ust. 1 – zawężono zakres uprawnień skarżącego, 
- § 183 – dotyczący Ordynacji Wyborczej zostaje wykreślony ze Statutu i dodany do 
uchwały w sprawie wprowadzenia Statutu UG. 
 Prof. dr hab. E. Bagińska poinformowała, że w związku tym, że dodano zapis, iż 
Senat zatwierdza regulamin rady dyscypliny naukowej należy poprawić zapis w § 28 
mówiącym o zadaniach Senatu, należy dodać „zatwierdzanie regulaminów”  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że trzeba użyć liczby mnogiej, bo będzie więcej regulaminów. Regulaminy 
będą różniły się w zależności od dziedziny naukowej, ale struktura będzie taka sama 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała zaproponował przeprowadzenie głosowania  
w sprawie zatwierdzenia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 44 osoby tak,  
3 osoby nie, 7 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG zatwierdził Statut UG i podjął uchwałę w sprawie Statutu Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
Uchwała w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że aktualnie obowiązująca ustawa 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art. 34 ust. 2 stanowi: „Statut uczelni publicznej 
uchwala senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
statutowej liczby członków po zasięgnięciu opinii rady uczelni wyrażonej większością 
głosów statutowej liczby członków oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
działających w uczelni.” Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „Statuty uczelni 
publicznych uchwalą senaty na podstawie przepisów ustawy o której mowa w art. 1”  
W artykule tym mowa jest o ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa jest 
aktem wyższego rzędu od Regulaminu Senatu. 
 
 
ad 4 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
23 maja 2019 roku (część dotycząca projektu Statutu). 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
23 maja 2019 roku (część dotycząca projektu Statutu). 
 
 
ad 5  
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 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że wczoraj ogłoszono wyniki kolejnego rankingu uczelni wyższych 
„Perspektyw”. Coraz większą rolę przykłada się do oceny nie tylko samych uczelni, które 
oceniane są w kilku kategoriach, ale również oceny poszczególnych składowych 
działalności. Jeśli chodzi o kryteria, które były brane pod uwagę, to oprócz prestiżu, 
potencjału naukowego, aktywności naukowej są też punkty związane ze stopniem 
umiędzynarodowienia, warunkami kształcenia, innowacyjnością rozumianą jako 
zabezpieczenie własności intelektualnej i przychodami z tytułu komercjalizacji badań 
naukowych. Uniwersytet Gdański w tym roku spadł o trzy pozycje, obecnie zajmuje 27. 
miejsce wśród wszystkich akademickich uczelni w Polsce. Jeżeli chodzi o uniwersytety 
Uczelnia utrzymała zeszłoroczną ósmą pozycję. Pozycje od 11. do 27. dzieli 6 punktów 
ważonych co oznacza, że tak naprawdę znaczenie mają ułamki procentów kolejnych 
elementów oceny. Ranking pokazuje w jakich sferach należy intensyfikować działalność. 
Jeśli chodzi o prestiż akademicki, to Uniwersytet Gdański znajduje się na niezłym 11. 
miejscu, jest to wynik badania ankietowego wśród profesury. Absolwenci na rynku pracy 
- tu dość odległa 25. pozycja mierzona bardzo dziwnie, bo z analizy dokumentów i innych 
rankingów w sprawie zatrudnialności absolwentów naszej Uczelni wynika, że absolwenci 
Uniwersytetu Gdańskiego radzą sobie znakomicie. Opinia kadry – 11. miejsce, preferencje 
pracodawców i losy absolwentów nieco odleglejsze miejsce. Jeśli chodzi o potencjał 
naukowy tu zajęta pozycja jest zaskoczeniem, ponieważ wiadomo, że globalne wskaźniki 
potencjału Uczelni rosną zarówno w przypadku uprawnień akademickich, jak i dorobku 
naukowego, widocznie inne uczelnie zrobiły większy progres. Potencjał awansów, 
uprawnień akademickich, pieniędzy z tytułu realizacji grantów dzielony jest przez liczbę 
całkowitą wszystkich nauczycieli akademickich, co powoduje efekt rozcieńczenia.  
W naszej Uczelni są jednostki bardzo aktywne, ale są też duże obszary gdzie ta aktywność 
nie jest najwyższa. Jeśli chodzi o efektywność naukową Uczelnia również zajęła niską 37. 
pozycję. Publikacje - 20.miejsce, innowacyjność 16. miejsce, tu jest bardzo duży skok  
w stosunku do roku ubiegłego, umiędzynarodowienie dopiero 44. miejsce i spadek  
w stosunku do lat ubiegłych. W skład umiędzynarodowienia wchodzą programy studiów 
w językach obcych, studiujący w pełnym cyklu kształcenia w języku obcym, studenci 
cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy itd. Jest to kategoria, w której 
relatywnie łatwo można poprawić pozycję w rankingu, co przełoży się na ocenę globalną. 
Jeśli chodzi o poszczególne kierunków studiów, to nie wszystkie kierunki realizowane na 
Uniwersytecie Gdańskim znalazły się w rankingu, ale wiele z nich poprawiło swoją 
pozycję. Na stronie internetowej Perspektyw dostępna jest cała metodologia rankingu, 
wydaje się że wiele składowych jest niezwykle subiektywnych, ale jest to obraz 
porównawczy z innymi uczelniami. Najważniejsze jest podniesienie stopnia 
umiędzynarodowienia na Uniwersytecie Gdańskim. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że na 
następnym posiedzeniu Senatu UG będzie omawianych wiele istotnych sprawa z zakresu 
kształcenia – regulaminy, dostosowanie programów do nowej ustawy i zwróciła się do 
Senatorów z prośbą o udział w tym posiedzeniu.  
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 27 czerwca 2019 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
 

 
Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 
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