
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 25 stycznia 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 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że w Uniwersytecie Gdańskim powstanie Międzynarodowe Centrum 
Teorii Technologii Kwantowych. Projekt jest finansowany w ramach programu 
Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), realizowanego przez Fundację na Rzecz 
Nauki Polskiej. W ramach programu MAB obecnie jest realizowanych w Polsce 7 
projektów, ale tylko dwie uczelnie w Polsce - Uniwersytet Gdański i Uniwersytet 
Warszawski, otrzymały dofinansowanie na stworzenie innowacyjnych centrów 
doskonałości. Dyrektorem Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych 
będzie prof. dr hab. Marek Żukowski, zastępcą będzie prof. dr hab. Paweł Horodecki  
z Politechniki Gdańskiej. Na projekt przyznano 35 milionów złotych przez pięć lat. 
Centrum powstanie we współpracy z Austriacką Akademią Nauk (Instytut Optyki 
Kwantowej i Informacji Kwantowej), jednym z najlepszych ośrodków naukowych w tej 
dziedzinie na świecie. Fizycy kwantowi z ośrodka warszawskiego pod kierunkiem  
prof. K. Banaszka będą realizowali w tym samym konkursie projekt w pewnym sensie 
komplementarny. W Trójmieście będą realizowane trzy projekty, bowiem Gdański 
Uniwersytet Medyczny również pozyskał taki projekt. Sukces zespołu reprezentowanego 
na dzisiejszym posiedzeniu Senatu UG przez prof. Marka Żukowskiego, prof. Michała 
Horodeckiego i mgr Ewę Kaszewską jest ogromny.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG pogratulował prof. M. Żukowskiemu,  
prof. M. Horodeckiemu i mgr E. Kaszewskiej i zauważył, że podziękowania należą się także 
pozostałym pracownikom Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, przede wszystkim 
zespołowi dziekańskiemu. Pracy będzie wiele, trzeba będzie jeszcze przygotować 
aparaturę i pomieszczenia. Dzięki tym dwóm projektom MAB Uniwersytet Gdański 
znacząco wzmocnił swoją pozycję. Każde takie osiągnięcie zwiększa szanse Uczelni na 
uzyskanie statusu uniwersytetu badawczego.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG oraz Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy  
z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski wręczyli prof. Markowi Żukowskiemu,  
prof. Michałowi Horodeckiemu i mgr Ewie Kaszewskiej podziękowania za twórcze 
zaangażowanie w prace, w wyniku których na Uniwersytecie Gdańskim została powołana 
kolejna Międzynarodowa Agenda Badawcza – Międzynarodowe Centrum Teorii 
Technologii Kwantowych.  
 Prof. Marek Żukowski podziękował całemu zespołowi rektorskiemu oraz 
pracownikom administracji centralnej, którzy mając doświadczenie w przygotowaniu 
poprzedniego MABu bardzo pomogli przy tym projekcie i zachęcił do starania się  
o kolejne takie przedsięwzięcia pomimo, że procedury i wymogi jakim trzeba sprostać są 
bardzo trudne.  
 
 



2 
 

ad 2 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył prof. dr hab. Agnieszce Szalewskiej-

Pałasz z Wydziału Biologii oraz prof. dr hab. Jackowi Tebince z Wydziału Nauk 
Społecznych akty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom  
i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 3 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG wręczyła 
doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego dyplomy z okazji przyznania nagród JM Rektora 
za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i sportowe. 

Nagrody I stopnia otrzymali: Marta Skowron-Volponi z Wydziału Biologii, Paweł 
Mazierski z Wydziału Chemii, Łukasz Remisiewicz z Wydziału Nauk Społecznych. 
Nagrody II stopnia otrzymali: Łukasz Sobolewski z Wydziału Matematyki Fizyki  
i Informatyki, Maksymilian Wroniszewski z Wydziału Filologicznego, Iga Nehring  
z Wydziału Oceanografii i Geografii. Nagrody III stopnia otrzymali: Dariusz Szymański  
z Wydziału Filologicznego, Maciej Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii,  
Max Rykaczewski z Wydziału Biologii, Marcin Czapla z Wydziału Chemii. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG pogratulowała 
wyróżnionym i życzyła dalszych sukcesów.  
 
 
ad 4 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG oraz Prorektor  
ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG wręczyli studentom i doktorantom 
Uniwersytetu Gdańskiego dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. 
Dyplomy otrzymali następujący studenci: Julia Balcerowska z Wydziału Nauk 
Społecznych, Piotr Bereznowski z Wydziału Nauk Społecznych, Adriana Biernatowska  
z Wydziału Nauk Społecznych, Anna Fidor z Wydziału Oceanografii i Geografii, Kinga 
Konieczna z Wydziału Prawa i Administracji, Joanna Łaszcz z Wydziału Filologicznego, 
Jakub Maculewicz z Wydziału Oceanografii i Geografii, Weronika Patuła z Wydziału 
Oceanografii i Geografii, Agnieszka Piotrowska Wydziału Chemii, Artur Sawicki Wydziału 
Nauk Społecznych, Michał Siess z Wydziału Zarządzania, Kinga Wiśniewska z Wydziału 
Oceanografii i Geografii, Wojciech Wołoszyn z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, 
Wiktor Wróbel z Wydziału Nauk Społecznych. Dyplomy otrzymali również doktoranci: 
Marcin Czapla z Wydziału Chemii, Paweł Mazierski z Wydziału Chemii, Łukasz 
Remisiewicz z Wydziału Nauk Społecznych, Łukasz Sobolewski z Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki, Gracja Topka z Wydziału Biologii, Sabina Żołędowska  
z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG oraz Prorektor  
ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG pogratulowali wyróżnionym studentom  
i doktorantom. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
studenci Uniwersytetu Gdańskiego - Balbina Hoppe, Kinga Konieczna, Bartosz Korinth, 
Katarzyna Kosińska, Tomasz Kowalski, Joanna Łaszcz, Jakub Maculewicz, Katarzyna 
Piękoś, Joanna Potulska, Magdalena Toruńczak, Wojciech Wołoszyn, Urszula Wykowska 
otrzymali stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego. 
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ad 5 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Wręczenie podziękowań za zaangażowanie w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego. 
2. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w 

Uniwersytecie Gdańskim.  
3. Wręczenie doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Rektora za wybitne 

osiągnięcia naukowe, organizacyjne i sportowe. 
4. Wręczenie studentom i doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego dyplomów 

potwierdzających przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

6.1. Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. Wiesława Wiczka na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

6.2. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Joanny Makowskiej na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego na 2017 rok. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na 
2018 rok. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów 
Podyplomowych. 

10. 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. 

11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 
grudnia 2017 roku.  

12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 
grudnia 2017 roku dotyczącego zmiany Statutu UG.  

13. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 6.1 

Dziekan dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. Wiesława Wiczka na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. 
Wiesława Wiczka na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 6.2 

Prof. dr hab. P. Skurski przedstawił wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie  
dr hab. Joanny Makowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. 
Joanny Makowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
 
ad 7 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2017 
rok. 
 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że nowelizacja planu rzeczowo - 
finansowego na 2017 rok związana jest ze zmianami, które zaszły po jego zatwierdzeniu 
w zakresie wpływów co jest związane z decyzją na zwiększenie dotacji podstawowej 
dydaktycznej oraz dotacji na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego 
oraz wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania. Pierwsza tabela dotyczy 
działalności dydaktycznej, nastąpił tu wzrost dotacji. Wzrost wykazano także w pozycji 
dotyczącej pozostałych przychodów - sprzedaży nieruchomości. Jeśli chodzi o przychody 
z opłat za świadczone usługi edukacyjne, to nieco zmalały wpływy za studia 
podyplomowe. W pozycji wydatki wzrosły nieznacznie wynagrodzenia a co za tym idzie 
ubezpieczenia społeczne. Wzrosły także wydatki na stypendia doktoranckie. Stan 
środków na koniec okresu jest zadowalający, ale nie odzwierciedla w pełni wyniku 
finansowego Uczelni. Jeśli chodzi o przychody z działalności naukowo-badawczej, to 
zmieniła się głównie dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego – 500 
tysięcy złotych dofinansowania na Stację Morską w Helu a także stary statek badawczy. 
Wydział Biotechnologii otrzymał dotację na utrzymanie mikroskopu sił atomowych. 
Nastąpił wzrost środków na realizację projektów badawczych i rozwojowych NCN  
i NCBiR oraz środków zagranicznych na realizację projektów badawczych. Wzrosły 
wydatki na stypendia naukowe, zmniejszyły się natomiast środki na wynagrodzenia 
bezosobowe. Jeśli chodzi o inwestycje budowlane i modernizacyjne, to z różnych 
względów nie udało się zrealizować niektórych inwestycji np. laboratorium symulacji 
nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej, gdyż procedury zamówień publicznych 
dwukrotnie zakończyły się niepomyślnie. Z kolei firma, która wygrała przetarg na 
budowę Instytutu Informatyki jest w procesie upadłości, na razie wykonany jest tylko 
projekt. W tym roku nastąpi otwarcie Eko Parku. Kwota na remonty w stosunku do 
planowanej uległa zmniejszeniu głównie dlatego, że nie został zrealizowany remont 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Zadanie to będzie kontynuowane i wykazane 
w planie na 2018 rok. Jest to niezwykle istotne, gdyż w tym obiekcie będzie realizowany 
projekt agendy badawczej, o którym mówiono wcześniej. W pozycji fundusz pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów odnotowano wzrost dotacji, ale niestety 
przedłużył się remont Domu Studenckiego nr 4. Zadanie to zostanie zrealizowane w tym 
roku. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest bez zmian. Tabela 7 przedstawia 
dofinansowanie pozostałych jednostek i zadań celowych Uczelni. Koszty obejmują 
wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań. Cały koszt uległ zmniejszeniu  
o prawie 300 tysięcy złotych, ale w niektórych pozycjach nastąpiło przekroczenie np.  
w przypadku AZS UG, gdyż wzrosły opłaty sędziowskie i organizacyjne związane  
z udziałem drużyn w ekstraklasie oraz Parlamentu Studentów – tu nastąpił wzrost 
kosztów Juwenaliów. Pozostałe wydatki są nieco niższe. 

Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nowelizacji planu 
rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2017 rok. 
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Dr H. Furmańczyk zauważyła, że Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, iż 
nastąpił wzrost dofinansowania AZS UG, ale składowe wykazane w tabeli nie sumują się 
do ostatecznie wykazanej kwoty.  
 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że została wykazana kwota ogólna bez 
wszystkich poszczególnych pozycji, bez wszystkich składowych. W tabeli jest napisane  
„w tym” - wówczas wszystkie pozycje nie muszą się sumować.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że wyrażenie „w tym” 
jednoznacznie oznacza, że nie chodzi o całość elementów składających się na daną 
kategorię.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w przyszłym roku 
poszczególne pozycje nie już nie będą dzielone na konkretne zadania, bowiem nie można 
przewidzieć wszystkich sytuacji jakie mogą się wydarzyć. Najważniejsza będzie kwota 
całkowita.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego na 2017 rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że uchwalenie wstępnego 
planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok związane jest z koniecznością wstępnego 
określenia dostępnych środków w celu ich racjonalnego wydatkowania przez jednostki 
organizacyjne Uczelni do czasu zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego ustalonego 
na podstawie otrzymanych decyzji. Do tego czasu bazuje się na wynikach z 2017 roku. Jest 
to istotne, gdyż pomału uczelnie wchodzą w tzw. budżetowanie. Decyzja o wielkości 
dotacji przychodzi najczęściej w czerwcu i wówczas dokonuje się korekty planów. 
Odchodzi się od stanowiska, że wysokość miesięcznych wydatków rzeczowych do czasu 
uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na dany rok nie powinna przekraczać 1/14 
kwoty wydatków ujętych w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Gdańskiego na 
rok poprzedni. Dzięki temu kierownicy podstawowych jednostek będą mogli lepiej 
zarządzać pieniędzmi.  
 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że przedstawiony wstępny plan 
rzeczowo-finansowy jest wersją oszczędnościową, uwzględnia zmiany, które wynikają z 
algorytmu podziału dotacji. Kwota wykazana w zamknięciu nowelizacji planu rzeczowo-
finansowego omawianego wcześniej nie wchodzi w podstawę naliczenia dotacji na rok 
2018. Podstawą jest dotacja przydzielona wstępnie. W związku z powyższym obniżono 
dotację o 5%, gdyż zgodnie z algorytmem podziału dotacji ministerialnej dotacja nie może 
być niższa niż 5% dotacji na rok poprzedni. Na tym samym poziomie utrzymano środki 
na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym 
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia oraz na zadania projakościowe na 
zwiększenie wysokości stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów 
oraz dofinansowanie kierunku Etnofilologia kaszubska. Wpływy z opłat za usługi 
edukacyjne są mniej więcej na tym samym poziomie. Pozostałe wpływy niestety są już 
mniejsze. Nie można liczyć na dobre wyniki wpływów ze sprzedaży majątku, być może 
dojdzie do skutku zamiana obiektu przy Al. Legionów, w wyniku której Uczelnia dostanie 
jakąś dopłatę. Ma być sprzedany stary statek. Jeśli chodzi o wydatki, to zwiększono środki 
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na wynagrodzenia, przewiduje się oszczędności w pozycji - zużycie materiałów  
i energii. Włączane są wszelkie programy oszczędnościowe. W pozycji działalność 
badawcza, głównie chodzi o utrzymanie potencjału badawczego jest niewielki spadek.  
W pozycji utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych ujęto tylko te, na które są 
niezbędne decyzje. Zwiększono nieco kwotę w pozycji - środki zagraniczne na realizację 
projektów badawczych z racji tego, że powstały dwie nowe agendy badawcze, na które są 
przewidziane środki zgodnie z harmonogramem. W związku z powstaniem agend trzeba 
było zatrudnić kilka osób i właśnie z tego powodu wzrosły wynagrodzenia. W tabeli 
inwestycje nastąpiła zdecydowana zmiana w stosunku do nowelizacji dlatego, że pewne 
projekty nie zostały zrealizowane. Realizowana będzie budowa budynku Instytutu 
Informatyki, laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej, 
budowa Centrum Sportowego oraz rozbudowa i przebudowa DS nr 9 w Sopocie.  
W związku z tym na remonty przeznaczona jest kwota wyższa niż w roku ubiegłym. 
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów planowany jest na tym samym 
poziomie, mniejsze mogą być wpływy z opłat za korzystanie z domów studenckich. 
Zmieniony został układ tabeli - dofinansowanie pozostałych jednostek i zadań celowych 
UG. Dzięki temu osoby kierujące danymi zadaniami będą mogły odpowiednio 
dysponować środkami. Akademickiemu Centrum Kultury zwiększono przyznane środki, 
bowiem 100 tysięcy złotych przyznano na obchody 100-lecia Niepodległości Polski. Na 
ten cel Uczelnia będzie ubiegała się o pozyskanie środków z innych źródeł. Wzorem 
innych uczelni Centrum Transferu Technologii uzyskało środki na ochronę znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych. Ma nastąpić wzrost rezerwy Rektora - wiąże się 
to z zadaniami przechodzącymi na 2018 rok. Ponadto pojawiła się pozycja – rezerwa na 
uroczystości obchodów 50-lecia UG. W 2017 roku zakończono spłatę kredytu 
zaciągniętego na budowę Wydziału Nauk Społecznych, natomiast w 2018 roku będzie 
kontynuowana spłata kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynków 
Neofilologii i administracji centralnej.  

Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Senatu UG w sprawie wstępnego 
planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że należy się zastanowić, czy trzeba 
wyodrębniać rezerwę na uroczystości obchodów 50-lecia UG. Gdyby pozycja ta była 
włączona do ogólnej rezerwy Rektora, to JM Rektor miałby mógłby bardziej elastycznie 
dysponować środkami. Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że opracowując plan 
wstępny założono, że wielkość dotacji będzie mniejsza o 5%. Czy wiadomo już jaka będzie 
wielkość ogólnej dotacji na szkolnictwo wyższe w 2018 roku? 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że wzrost środków na 
podstawową działalność szkolnictwa wyższego jest niewielki i nie pokrywa nawet 
wskaźnika inflacji. Natomiast jeśli chodzi o rezerwę na obchody 50-lecia UG, to pozycję tę 
wyodrębniono celowo. Z tych środków finansowane będą tylko wydarzenia naukowe, 
publikacje i wsparcie wydziałów. Pieniądze te nie będą wydawane na rzeczy 
niepotrzebne, które nie wnoszą żadnej wartości do obchodów. Z tych środków zostaną 
zakupione nowe stroje dla chóru UG, gdyż stare są już mocno wysłużone  
a przecież wiadomo, że chór reprezentuje Uczelnię także poza granicami kraju. To co nie 
zostanie wydane wróci do rezerwy Rektora. Władze Uczelni będą starały się uzyskać 
wsparcie od Marszałka Województwa Pomorskiego, absolwentów oraz z innych źródeł. 
Uroczystości będą odbywały się od października 2019 roku do października 2020 roku.  
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 Prof. dr hab. E. Łojkowska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy w pozycji - 
środki na realizację projektów badawczych i rozwojowych NCN, NCBiR uwzględniono 
środki na Międzynarodowe Agendy Badawcze z Funduszu na Rzecz Nauki Polskiej.  

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że jeśli chodzi o działalność badawczą, to 
na razie uwzględniono jedną, pierwszą Międzynarodową Agendę Badawczą. Nie ma 
jeszcze harmonogramów drugiej agendy oraz programu POWER, który będzie 
realizowany w tym roku. W planie, który będzie uchwalany w czerwcu zostanie to 
zweryfikowane, prezentowany plan opracowano na podstawie obecnie posiadanych 
informacji.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że dotacja, którą Uczelnia 
uzyskała pod koniec roku była jednorazowa, kwota ta nie będzie brana do postawy 
naliczenia budżetu na 2018 rok. Część środków rozdysponowano pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi a część jest pewnym zabezpieczeniem finansowym Uczelni na 2018 rok. 
Premier J. Gowin jutro w Gdańsku będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Rektorów 
Województwa Pomorskiego, być może przekaże jakieś informacje na temat dotacji.  

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że wzrost wykazany w 2018 roku  
w pozycji - środki na realizację projektów badawczych i rozwojowych NCN i NCBiR 
wydaje się mało realny. Pierwszy MAB ruszył we wrześniu i będzie finansowany przez 
pełne dwanaście miesięcy. Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed 
dzięki nowym grantom nastąpił wzrost finansowania o co najmniej dwa miliony złotych. 
Wartości wykazane w planie wstępnym wydają się niedoszacowane, szczególnie chodzi o 
dwie agendy badawcze finansowane ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.  

Kwestor mgr O. Dziubek przypomniała, że przedstawione szacunki są ostrożne. 
Pierwszy MAB ujęty jest w pozycji - środki zagraniczne na realizację projektów 
badawczych, zgodnie z harmonogramem. Na razie nie ma jeszcze harmonogramu 
drugiego MABu. W pozycji - środki na realizację projektów badawczych i rozwojowych 
NCN i NCBiR wzięto pod uwagę średnią przyznawalności i został zaplanowany pewien 
wzrost. Wszystko to będzie weryfikowane w planie rzeczowo-finansowym w czerwcu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na 2018 
rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
proponowane zmiany pozwalają na przenoszenie osiągnięć, jakie słuchacze 
rozpoczynający nowe studia podyplomowe uzyskali na innych studiach podyplomowych, 
prowadzonych zarówno na naszej Uczelni jak i w innych jednostkach. Druga z tym 
powiązana kwestia to możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów 
podyplomowych. Pozwoli to na zindywidualizowanie toku studiów i może prowadzić do 
ukończenia studiów przed upływem okresu wynikającego z programu. Wiele osób 
rozpoczynających studia podyplomowe na naszej Uczelni posiada już kwalifikacje, które 
w pewnej mierze pokrywają się z programem studiów. Chodzi o reakcję na to co się dzieje 
na rynku, uelastycznienie oferty edukacyjnej. Jednocześnie nowe zapisy zawierają 
mechanizmy pozwalające sprawować nad tym wszystkim należyty merytoryczny nadzór. 
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Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że Senacka Komisji Kształcenia 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany zaproponowane w projekcie uchwały w 
sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

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. 

W składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli 
Akademickich Uniwersytetu Gdańskiego powołuje się przedstawicieli samorządu 
studentów: Aleksandrę Szydzik z Wydziału Prawa i Administracji oraz Michała Mielnika 
z Wydziału Ekonomicznego. Zwiększenie składu Komisji o dwóch przedstawicieli 
samorządu studentów wynika ze zmiany Statutu UG uchwalonej przez Senat UG  
14 grudnia 2017 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 11 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
14 grudnia 2017 roku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
14 grudnia 2017 roku.  
 
 
ad 12 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
14 grudnia 2017 roku dotyczącego zmiany Statutu UG.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
14 grudnia 2017 roku dotyczący zmiany Statutu UG.  
 
 
ad 13 
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG nawiązując do dyskusji na temat 
nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która miała miejsce na 
poprzednim posiedzeniu Senatu UG zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, jaką politykę 
ostatecznie przyjęła Uczelnia w tej sprawie. W przypadku pracowników dydaktycznych 
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nastąpiło realne obniżenie pensji o kilkaset złotych netto. Niektóre uczelnie podjęły 
pewne działania mające chronić pracowników.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że do Ministra J. Gowina 
została skierowana prośba o zwrócenie się do Ministra Finansów z wnioskiem  
o interpretację nowych przepisów podatkowych. Z wypowiedzi Dyrektora Departamentu 
wynika, że sprawa ta jest rozpatrywana i można wnioskować, że rozwiązanie będzie 
pozytywne dla pracowników. Uniwersytet Gdański podobnie jak Gdański Uniwersytet 
Medyczny stosują te same zasady rozliczania, na razie pobierane są zaliczki, które 
przypuszczalnie zostaną zwrócone pracownikom. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że został 
wydany kolejny numer czasopisma Progres. Jest to czasopismo Uniwersytetu Gdańskiego 
przedstawiające zagadnienia z szerokiego spektrum dyscyplin nauki, w którym 
publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji oraz 
wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego. Pismo skupia na swoich łamach zarówno 
młodych naukowców jak i autorytety z różnych dyscyplin.  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
studenci i doktoranci zorganizowali w dniach 21–24 września 2017 roku w Bałtyckim 
Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego Kongres Młodej Nauki „Nauki społeczne  
i humanistyczne – między teorią a praktyką”, na którym zaprezentowano wyniki badań 
studentów i młodych naukowców z całego kraju, którzy dodatkowo mogli doskonalić 
swój warsztat i umiejętności podczas specjalistycznych szkoleń m.in. z pozyskiwania 
grantów i pisania artykułów naukowych. Kongres został doceniony przez forum 
uniwersytetów polskich i otrzymał Laur Uniwersytecki w kategorii – uniwersytecka 
inicjatywa naukowa Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
podziękował Panu prof. dr hab. G. Węgrzynowi za udział w Kongresie.  
 
Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 22 lutego 2018 roku.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 
profesor nadzwyczajny 


