
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 20 grudnia 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. 
 JM Rektor poinformował, że nowym przedstawicielem Samorządu Doktorantów 
UG w Senacie jest Pan mgr Jakub Sommer. 
 
ad 1  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył dr hab. Sylwii Mrozowskiej  
z Wydziału Nauk Społecznych akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. JM Rektor pogratulował Pani profesor  
i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

3.1. Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. Lecha Chmurzyńskiego na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.2. Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Zbigniewa Opackiego 
na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dr hab. inż. Marty 
Staniszewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim, 

3.4. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Remisiewicz na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Potrykus na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dodatkowego zajęcia zarobkowego na okres 
kadencji 2016-2020. 

5. Apel do Ministra Energii w sprawie podwyżki ceny energii elektrycznej. 
6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na 

studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 
2019/2020. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia 
w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów oraz finalistów 
olimpiad stopnia centralnego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie 
składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego 
na kadencję 2016-2020. 
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9. Informacja Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego nauczycieli 
akademickich o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela 
Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego. 

10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
22 listopada 2018 roku.  

11. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 3.1 

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski przedstawił wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie prof. dra hab. Lecha Chmurzyńskiego na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. 
Lecha Chmurzyńskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.2 

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 
o zatrudnienie prof. dra hab. Zbigniewa Opackiego na stanowisku profesora zwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 56 osób, 48 osób tak,  
4 osoby nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. 
dra hab. Zbigniewa Opackiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.3 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie dr hab. inż. Marty Staniszewskiej na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dr hab. inż. Marty Staniszewskiej na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.4 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Remisiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie  
dr hab. Magdaleny Remisiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 3.5 
Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  

o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Potrykus na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Katarzyny Potrykus na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
 
ad 4 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 
dodatkowego zajęcia zarobkowego na okres kadencji 2016-2020. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wymagana jest 
zgoda rady uczelni na wykonywanie przez rektora uczelni dodatkowego zajęcia 
zarobkowego. Chodzi tu o działalność badawczą, badawczo-wdrożeniową, ekspercką, 
uczestnictwo w projektach badawczych, badawczo-rozwojowych, sporządzanie recenzji, 
opinii, ocen, ekspertyz. Zgoda wydawana jest na okres kadencji. W okresie od dnia wejścia 
w życie nowej ustawy do dnia wejścia w życie nowego statutu zadania rady uczelni 
realizuje senat.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora 
Uniwersytetu Gdańskiego dodatkowego zajęcia zarobkowego na okres kadencji  
2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 5 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił Apel do Ministra Energii  
w sprawie podwyżki ceny energii elektrycznej.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że z ostatnich doniesień 
wynika, iż Rząd na jakiś czas wycofał się z wprowadzenia podwyżek cen energii, ale Rada 
Rektorów Województwa Pomorskiego uważa, że jednak należy podjąć apel w tej sprawie 
i wystosować go do Ministra Energii oraz do wiadomości Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Inne uczelnie oraz KRASP również podejmą działania w tej sprawie. Jeżeli 
podwyżki zostaną wprowadzone, to Uniwersytet Gdański będzie miał duże kłopoty  
z opłaceniem energii, ponieważ planowany wzrost cen jest znaczny.  

Kanclerz dr M. Czapiewski poinformował, że koszty na utrzymanie infrastruktury 
i zużycie energii elektrycznej przeciętnie kształtują się na poziomie siedmiu milionów 
złotych rocznie. Oferty zakupu prądu na 2019 rok są o ponad 60% wyższe, trzeba będzie 
dołożyć około trzy miliony złotych więcej w porównaniu z kosztami ponoszonymi 
dotychczas. Jest to kwota niebagatelna i związku z tym trzeba podjąć próbę interwencji.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zaproponował, żeby w tytule uchwały dodać 
słowo „planowanej” podwyżki. Natomiast w pierwszym zdaniu zamiast: „które 
umożliwiłyby wstrzymanie planowanych skokowo wygórowanych podwyżek cen energii 



4 
 

elektrycznej” można napisać: „które umożliwiłyby wstrzymanie planowanych podwyżek 
cen energii elektrycznej”. Stanowisko w tej sprawie powinny zająć także KRASP i KRUP.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że uchwała zostanie 
poprawiona zgodnie z sugestiami Dziekana prof. dra hab. M. Szredera.  

Dr hab. B. Banecki, prof. UG stwierdził, że MNiSW powinno rekompensować 
uczelniom podwyżki cen energii, których raczej nie uda się powstrzymać. Takie 
dofinansowanie zabezpieczyłoby uczelnie na pewien okres czasu.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że na razie nie wiadomo jakiej 
wielkości będzie subwencja, którą otrzyma Uczelnia. Pieniądze na dany rok budżetowy 
pojawiają się dopiero w połowie czerwca. W pewnym momencie powstała sytuacja 
kryzysowa związana brakiem pieniędzy na minimalne wynagrodzenia nauczycieli, ale 
ostatecznie MNiSW przyznało na ten cel dodatkowe środki. Minister J. Gowin stwierdził, 
że na razie najważniejsze są wynagrodzenia. Trzeba zadbać także o wynagrodzenia 
pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych i innych. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że na razie apel należy skierować do 
Ministra Energii a jeżeli rzeczywiście nastąpi podwyżka cen energii, to trzeba będzie 
apelować także do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o rekompensowanie podwyżek 
cen energii. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że prawdopodobnie pojawią się 
również problemy związane z podwyżkami cen za energię cieplną i inne media.  

Prof. dr hab. M. Przylipiak stwierdził, że popiera podjęcie apelu i przypomniał, że 
koszty utrzymania rosną także powodu z modelu energetycznego opartego na węglu, jaki 
funkcjonuje w kraju. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę: Apel do Ministra Energii  
w sprawie planowanej podwyżki ceny energii elektrycznej. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 6 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne  
i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020.  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przypomniał, że  
w marcu tego roku Senat UG podjął uchwałę w sprawie warunków rekrutacji na rok 
akademicki 2019/2020. Teraz trzeba ją dostosować do obecnie obowiązujących norm 
prawnych. W § 3 uchwały dodano zapis dotyczący przyjmowania na studia wybitnych 
sportowców, którzy trenują a jednocześnie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Zapis 
ten brzmi następująco: „Sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia w dyscyplinach 
olimpijskich i nieolimpijskich w toku postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne 
kierunki studiów pierwszego stopnia otrzymują dodatkowe punkty: 100 punktów – 
sportowcy posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską 
lub pierwszą klasę sportową, 50 punktów – sportowcy posiadający aktualną drugą klasę 
sportową”. Do tej pory tylko Uniwersytet Toruński ułatwiał sportowcom dostanie się na 
studia. Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
ustawa wyraźnie mówi o tym, że uczelnie prowadzą kierunki studiów. Żeby było to 
jednoznaczne w § 1 uchwały wprowadzono autopoprawkę i brzmi on obecnie: 
„Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki, w wyjątkowych 
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przypadkach za zgodą rektora rekrutacja odbywa się na specjalności prowadzone  
w ramach danego kierunku studiów”. Zlikwidowane zostały prawie wszystkie rekrutacje 
na specjalności z wyjątkiem pięciu, które trudno zlikwidować, gdyż są one są bardzo 
specyficzne, niektóre są prowadzone w języku obcym. Chodzi o to, żeby umożliwić 
rekrutację cudzoziemcom. Kilka specjalności ma szczególny charakter np. w ramach 
kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi dla części artystycznej  
w Teatrze Muzycznym w Gdyni organizowane są dodatkowe egzaminy. Możliwość 
podziału na specjalności istnieje, ale już po rekrutacji w panelu studenta. Pozostałe 
zmiany mają charakter kosmetyczny. Uchwała ma następujące załączniki: zasady 
rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, terminy elektronicznej rejestracji 
kandydatów oraz termin ogłoszenia listy kandydatów z uwzględnieniem terminów 
ewentualnych egzaminów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2019/2020, procedura rekrutacji w systemie 
Internetowej Rejestracji Kandydatów, dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na 
studia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna pozytywnie zaopiniowała proponowane 
zmiany.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że w § 10 ust. 12 uchwały napisano: 
„Osoby zakwalifikowane na studia, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia listy osób 
przyjętych, mają obowiązek zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
umowy z Uniwersytetem Gdańskim, określającej warunki pobierania opłat związanych  
z kształceniem na studiach oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat”.  
Czy to chodzi o zwykłą umowę jaką podpisują studenci studiów stacjonarnych? Wydaje 
się, że powinno być napisane: „Osoby zakwalifikowane na studia, w terminie 30 dni od 
daty ogłoszenia listy osób przyjętych, mają obowiązek zawarcia w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, umowy z Uniwersytetem Gdańskim, określającej między innymi 
warunki pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach oraz opłat za usługi 
edukacyjne, a także wysokość tych opłat”, gdyż nie wszyscy studenci płacą za studia.  
 Prof. dr hab. E. Bagińska zauważyła, że dopiero w § 20 uchwały napisano o tym, że 
niektóre studia są odpłatne. Byłoby lepiej gdyby zapisy dotyczące odpłatności zostały 
przeniesione na początek uchwały do przepisów ogólnych. Swego czasu na Wydziale 
Prawa i Administracji w zasadach rekrutacji ogłoszonych na stronie internetowej nie było 
wyraźnie napisane, że dane studia są odpłatne. Zapisało się wiele osób, które potem 
zrezygnowały, bo nie wiedziały, że muszą płacić za studia. Kandydatów wprowadzono  
w błąd.  
 Prorektor ds. Studenckich, dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
zgadza się z tą propozycją, uchwała zostanie poprawiona, gdyż rzeczywiście jest dość 
skomplikowana. Poszczególnym komisjom rekrutacyjnym polecono, żeby w tym roku 
kierunki studiów były bardzo precyzyjnie opisane a zasady rekrutacji na dany kierunek 
studiów były jak najbardziej czytelne. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 59 osób tak. 
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę UG w sprawie warunków  
i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2019/2020.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 7 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2019/2020, 
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2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 
centralnego. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
ustawa wprowadzająca ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła wymiar 
lat, których uchwała dotyczy - do tej pory były trzy a teraz cztery lata. Jest to podstawowa 
zmiana. Poza tym w miarę potrzeb do uchwały dodawane są nowe olimpiady, jeżeli takie 
się pojawią. Finaliści i laureaci olimpiad są cennymi kandydatami, są przyjmowani na 
studia z pominięciem postępowania, otrzymują maksymalną liczbę punktów  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w 
latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów oraz finalistów 
olimpiad stopnia centralnego. 
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 nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji 
senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w komisjach senackich  
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego w miejsce dotychczasowych przedstawicieli 
doktorantów w komisjach senackich powołano nowych, wybranych przez Samorząd 
Doktorantów 14 grudnia 2018 roku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 9 

Rzecznik Dyscyplinarny do spraw postępowania etycznego nauczycieli 
akademickich prof. dr hab. Jerzy Zajadło przedstawił informację o przestrzeganiu 
postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego.  
Prof. dr hab. J. Zajadło poinformował, że w minionym roku odnotowano zaledwie dwie 
sprawy - jedna dotyczyła publikacji, ale nie była na tyle poważna, żeby skutkowała 
deliktem dyscyplinarnym, druga w ogóle nie wchodziła w kompetencje Rzecznika, gdyż 
dotyczyła spraw związanych z kodeksem pracy. W tym roku sytuacja jest inna, bowiem 
zanotowano poważny wzrost liczby spraw dotyczących postępowania etycznego 
nauczycieli. Zgłoszono kilkanaście spraw, ale nie świadczy to o dramatycznym 
nieprzestrzeganiu kodeksu etyki nauczyciela akademickiego. Być może trochę wynika to 
ze skomplikowanej sytuacji zewnętrznej, która generalnie skutkuje wzrostem emocji 
wśród społeczeństwa. Większość zgłoszonych spraw dotyczyła zagadnień 
wykraczających poza kompetencje Rzecznika Dyscyplinarnego ds. postępowania 
etycznego nauczycieli akademickich, dotyczyła raczej prawa pracy. Jednocześnie jednak 
potwierdziła się potrzeba istnienia tego urzędu. Czasem wystarczyła jedna rozmowa, 
porada dzięki, której udało się zlikwidować konflikt, który w gruncie rzeczy był pozorny, 
a który dzięki podjętym działaniom nie zaognił się. Ze zgłoszonych kilkunastu spraw dwie 
dotykają kodeksu etyki nauczyciela akademickiego. Dotyczyły one zaangażowania  
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i wypowiedzi pracowników w mediach społecznościowych. To zaangażowanie samo  
w sobie nie jest niczym złym, ale z przeprowadzonych rozmów wynika, że nauczyciele 
akademiccy powinni być szczególnie wyczuleni i wykazywać szczególną 
odpowiedzialność za treść, formę i pewną estetykę swoich wypowiedzi. Jedna ze spraw 
po nieudanej mediacji zakończyła się wszczęciem z urzędu przez Rzecznika ds. 
dyscyplinarnych i toczy się. Druga sprawa była bezprzedmiotowa, ponieważ w momencie 
podjęcia postępowania wyjaśniającego osoba, której sprawa dotyczyła nie była już 
pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego. Reasumując można stwierdzić, że sytuacja nie 
jest zła, choć liczba spraw budzi zastanowienie. Ponadto w przyszłości trzeba zwrócić 
większą uwagę na popularyzację zapisów Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prof. dr hab. M. Przylipak zauważył, że prof. dr hab. J. Zajadło stwierdził, iż być 
może liczba zgłoszonych spraw wynika trochę ze skomplikowanej sytuacji zewnętrznej. 
Pośrednio może to świadczyć o niepokojącym wzroście napięcia w stosunkach 
międzyludzkich na Uczelni. Czy chodzi o sytuację polityczną w Polsce? Jeżeli tak, to może 
powinno to być wyraźnie napisane w przedstawionym sprawozdaniu.  
 Prof. dr hab. J. Zajadło wyjaśnił, że sformułowanie to dotyczy zarówno reformy 
szkolnictwa wyższego jak i sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej nie tylko  
w kraju, ale również w Europie i na świecie. Wniosek taki nasunął się intuicyjnie po 
przeprowadzeniu rozmów podczas czynności wyjaśniających. Wydaje się, że nie należy 
tego precyzować.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że  
w pełni popiera wniosek dotyczący popularyzacji zasad Kodeksu Etyki Nauczyciela 
Akademickiego UG. Być może przyczyni się to do zmniejszenia liczby konfliktów 
szczególnie w relacjach studenci-doktoranci-pracownicy. Podkreślanie wagi standardów 
etycznych obowiązujących nauczycieli akademickich i nie tylko, może wyłącznie 
przynieść korzyści.  

Dr hab. B. Banecki, prof. UG stwierdził, że występowanie w mediach 
społecznościowych przeciwko własnemu pracodawcy jest naganne. Z drugiej strony 
zagadnienie to można rozpatrywać w kontekście wolności słowa. W przyszłości trzeba by 
było doprecyzować, czy takie wypowiedzi są prywatnymi wypowiedziami danej osoby, 
oraz czy osoby te reprezentują Uczelnię, jeżeli ich wypowiedzi nie naruszają dobrego 
imienia Uniwersytetu Gdańskiego.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zauważył, że problemem jest także poziom 
tych wypowiedzi, które często nie przystoją profesorom uniwersyteckim.  
Senat UG zatwierdził informację Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw postępowania 
etycznego nauczycieli akademickich o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki 
Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 
ad 10 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
22 listopada 2018 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 59 osób tak. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
22 listopada 2018 roku. 
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ad 11 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że prof. dr hab. G. Węgrzyn 
został Prezesem Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2023. 
JM Rektor oraz Senat UG pogratulowali prof. dr hab. G. Węgrzynowi wyboru na to 
stanowisko.  
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że w związku z wejściem w życie nowej 
ustawy występują pewne zawirowania proceduralne związane z nadawaniem stopni  
i tytułów naukowych. W poniedziałek zebrało się Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni 
i Tytułów, które debatowało na ten temat. W przypadku postępowań habilitacyjnych, 
przewodów doktorskich i postępowań profesorskich, które zostały wszczęte przed  
1 października 2018 roku nie ma problemów, bo stopnie nadawane są w starych 
dyscyplinach. Natomiast przepisy wprowadzające nową ustawę mówią, iż w przypadku 
postępowań wszczętych po 1 października 2018 roku stopnie naukowe powinny być 
nadawane w nowych dyscyplinach. Problem polega na tym, że póki co żadna jednostka 
nie ma formalnych uprawnień do nadawania stopni w nowych dyscyplinach dlatego, że 
zgodnie z innym zapisem ustawy wnioski o przeniesienie uprawnień ze starych na nowe 
dyscypliny można składać od stycznia 2019 roku. W kwietniu br. Centralna  
Komisja ma wydać komunikat o przypisaniu poszczególnym jednostkom starych 
dyscyplin do nowych, to znaczy wydać zgodę albo odmowę. W związku z tym do kwietnia 
żadna jednostka nie będzie miała formalnych uprawnień do nadawania stopni w nowych 
dyscyplinach. W tym czasie prawdopodobnie nie będzie wielu doktoratów, problem 
pojawi się w przypadku postępowań habilitacyjnych które rozpoczęły się po  
1 października 2018 roku. Tutaj datą rozpoczęcia postępowania jest data złożenia 
wniosku do Centralnej Komisji. W tej chwili takie postępowania już się toczą i gdyby one 
zakończyłyby się wcześniej, to jest obawa, że w przypadku, gdy rada jednostki nada 
stopień przed ukazaniem się komunikatu Centralnej Komisji o przeniesieniu uprawnień, 
to decyzja ta może zostać podważona, ktoś może uznać, że stopień został nadany 
niezgodnie z prawem. Z drugiej strony nie można czekać z nadawaniem stopni, gdyż 
oznaczałoby to złamanie zasad poprzedniej ustawy, która określa konkretne terminy 
sporządzenia recenzji, zebrania się komisji habilitacyjnej, termin na podjęcie uchwały 
przez radę jednostki. Komunikat Centralnej Komisji będzie miał charakter informacyjny, 
sugerujący jednostkom jak mogą postępować od stycznia. Komunikat nie będzie miał 
mocy prawnej, nie będzie można na jego podstawie nadawać stopni. Prezydium 
Centralnej Komisji sugeruje, żeby rady wydziału wstrzymały się z podejmowaniem 
uchwał do momentu ukazania się komunikatu. Komisja stoi na stanowisku, że będzie to 
mniejszym złem niż nadanie stopni w sytuacji kiedy jednostka formalnie nie ma takich 
uprawnień. Mniej zła wyrządzi złamanie przepisu mówiącego o terminie wydania decyzji, 
niż nadanie stopnia niezgodnego z uprawnieniami. Centralna Komisja nie jest organem, 
który może zmienić przepisy. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że Minister J. Gowin 
wykorzystując wiedzę swoich ekspertów powinien jak najszybciej zmienić zasady 
dotyczące nadawania stopni i tytułów.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że trudno zgodzić się ze stanowiskiem 
Centralnej Komisji, bo organ tej rangi nie powinien nakłaniać do łamania przepisów, 
powinien raczej zwrócić się do Ministra, który jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację, 
żeby podjął decyzję w tej sprawie i poinformował jak postępować, żeby nie łamać 
przepisów.  
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 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że źle się dzieje, gdy ustawa 
wprowadzana jest segmentami i wciąż coś jest poprawiane. Na początku przyszłego roku 
KRASP wypracuje stanowisko w tej sprawie i przekaże je do Ministra J. Gowina. 
 Prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że pracownik, który powinien uzyskać  
w regulaminowym czasie stopień doktora habilitowanego może oskarżyć dziekana  
o zwłokę i dopominać się zwrotu środków finansowych, ponieważ nie dostanie należnej 
podwyżki. 
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że na posiedzeniu Prezydium Centralnej 
Komisji rozmawiano o tym co może się stać, gdy pracownik zaskarży wydział do sądu  
o bezczynność. Oczywiście pracownik wygra sprawę, ale wydaje się, że to będzie mniejsza 
krzywda, niż gdyby komuś nadano stopień naukowy w oparciu o obecny stan prawny, 
kiedy jednostki nie mają właściwych uprawnień. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
rozumie stanowisko Centralnej Komisji, ale byłoby dobrze, gdyby Komisja jeszcze przed 
świętami złożyła do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo, w którym wskazałaby 
jakie ryzyka wiążą się z niedopracowaniem zasad postępowania przy nadawaniu stopni  
i tytułów. Minister w styczniu powinien dokonać nowelizacji rozporządzeń,  
a przynajmniej ograniczyć problem czasowy, żeby można było prawidłowo procedować 
wnioski np. już od połowy stycznia. Nie można czekać do kwietnia, ponieważ nastąpi 
spiętrzenie spraw. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki zwrócił się z pytaniem, czy są dostępne 
wnioski awansowe, które jednostki mają składać po 1 stycznia 2019 roku. 
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn wyjaśnił, że od wczoraj ten formularz powinien być 
dostępny na stronie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, zostanie także rozesłany do 
wszystkich jednostek.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że w sytuacji kiedy są problemy  
z interpretacją zapisów nowej ustawy, ponieważ są one sprzeczne, koniecznie trzeba 
skierować do Centralnej Komisji oraz do MNiSW pismo z prośbą o konkretne wyjaśnienia 
jak postępować w tej sytuacji. W pewnym stopniu zabezpieczyłoby to interesy Uczelni. 
Powinny tak postąpić wszystkie uczelnie oraz organy takie jak KRUP czy KRASP, być może 
wówczas reakcja właściwych organów byłaby szybsza.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że trzeba będzie naciskać na 
te instytucje, żeby rozwiązać ten problem, tym bardziej, że niektórzy pracownicy mogą 
mieć pretensje o to, że hamowany jest ich rozwój naukowy. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
Przewodniczący Samorządu Doktorantów UG, Pan mgr Piotr Zieliński został laureatem 
konkursu Nauczyciel na Medal - nauczyciel akademicki, zorganizowanego przez Dziennik 
Bałtycki. 
Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 31 stycznia 2019 
roku.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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