
 

Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 31 marca 2016 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- dr hab. Beacie Jackowskiej z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Robertowi Bębnowi z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Piotrowi Wróblowi z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Dagmarze Jacewicz z Wydziału Chemii akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Tomaszowi Ciszewskiemu z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek pogratulował nowo zatrudnionym profesorom  

i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 

 

 

ad 2  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 37 osób, 37 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 Historycznego o zatrudnienie dra hab. Przemysława Różańskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Marka Gołębiowskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Anny Ryś na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Tatiany Krynickiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Marcina Całbeckiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.6. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Mariusza Kraski na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii 

w Helu imienia Krzysztofa Skóry.  

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na 

współfinansowanie projektu „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – 
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ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez 

rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk.  

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu 

inwestycyjnego – rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie budowy Centrum Sportowego Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 35/15 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 39/14 w sprawie 

szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2015/2016, 2016/2017  

i 2017/2018 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 16/12 z dnia 29 marca 2012 

roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale 

Filologicznym (Filologia angielska studia drugiego stopnia i Amerykanistyka studia 

pierwszego stopnia). 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie 

składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego 

na kadencję 2012-2016.  

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za rok 

2015.  

14. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

15. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 25 lutego 2016 roku. 

16. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1 

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego  

o zatrudnienie dra hab. Przemysława Różańskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 40 osób tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. 

Przemysława Różańskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.2 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił wniosek Wydziału Chemii  

o zatrudnienie dra hab. Marka Gołębiowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Marka 

Gołębiowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 3.3 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dr hab. Anny Ryś na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 36 osób tak, 6 osób nie, 

6 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. 

Anny Ryś na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.4 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego  

o zatrudnienie dr hab. Tatiany Krynickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 36 osób tak, 6 osób nie,  

5 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. 

Tatiany Krynickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.5 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego  

o zatrudnienie dra hab. Marcina Całbeckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 33 osoby tak, 7 osób 

nie,  

7 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. 

Marcina Całbeckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.6 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego  

o zatrudnienie dra hab. Mariusza Kraski na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 34 osoby tak, 6 osób 

nie,  

6 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. 

Mariusza Kraski na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4 

Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  

i Geografii o nadanie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii w Helu imienia Krzysztofa Skóry.  

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Konwent Godności Honorowych 

pozytywnie zaopiniował wniosek wydziału Oceanografii i Geografii o nadanie Stacji Morskiej 

Instytutu Oceanografii w Helu imienia Krzysztofa Skóry. Rodzina Pana Krzysztofa Skóry 

zwróciła się z prośbą, aby Stacja nosiła imię Profesora Krzysztofa Skóry.  

Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz poinformował, że na posiedzeniu Rady Wydziału 

dyskutowano o tym czy Stacja powinna nosić imię „Krzysztofa Skóry” czy „Profesora 

Krzysztofa Skóry”. Rada Wydziału opowiedziała się za tym, żeby Stacja nosiła imię 

„Krzysztofa Skóry”. Sprawdzono nazewnictwo różnych instytucji, także instytutów 

naukowych w Polsce. Instytut Botaniki w Krakowie nosi imię Władysława Szafera, Instytut 

Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Stacja Antarktyczna imienia Henryka 

Arctowskiego. Językoznawcy twierdzą, że instytucje można nazywać dowolnie, jednakże 

wydaje się, że nadaje się imię danej osoby bez tytułów, godności stanowisk. W nazwie lotniska 

imienia Jana Pawła II w Krakowie nie ma określenia papież. W związku z tym ostatecznie Rada 

Wydziału złożyła wniosek o nadanie Stacji Morskiej w Helu imienia Krzysztofa Skóry.  

Prof. dr hab. W. A. Majewski zauważył, że Senat obraduje w Sali imienia Profesora 

Janusza Sokołowskiego.  

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że czymś innym jest instytut 

badawczy, szczególnie PAN, a czymś innym jest stacja morska, dlatego należy przyjąć nazwę 

w której wystąpi słowo „Profesor”. Pan Krzysztof Skóra naprawdę zrobił bardzo wiele dla 

Uczelni jako uniwersytetu morskiego. 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że należy wziąć 

pod uwagę życzenie rodziny i włączyć do nazwy stacji tytuł naukowy.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek zaproponował, aby Senat UG przegłosował uchwałę  

w sprawie nadania Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu 

imienia Profesora Krzysztofa Skóry.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 47 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego w Helu imienia Profesora Krzysztofa Skóry.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 5 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany 

Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że pierwsza zmiana dotyczy § 54 i ma na 

celu zrównanie statusu prawnego szeroko rozumianych władz Uczelni. Zmiana ma polegać na 

tym, że dyrektorzy studium będą powoływani na okres kadencji odpowiadający kadencji władz 

Uczelni. Druga zmiana dotyczy paragrafów 87, 88 i 89 i wynika ze zmiany Kodeksu Pracy.  

W poprzednim stanie prawnym liczba umów o pracę zawieranych na czas określony mogła 

wynosić nie więcej niż trzy. W aktualnym stanie prawnym to ograniczenie pozostało, ale 

uzupełniono je o zapis zgodnie, z którym łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas 

określony nie może przekraczać 33 miesięcy. W wyniku tej zmiany nie jest możliwe obsłużenie 

ośmioletniego okresu zatrudnienia asystentów i adiunktów na podstawie umów o pracę na czas 

określony, ponieważ osiem lat to jest 96 miesięcy a nie 33 miesiące. Propozycja ta zmierza do 

dopuszczenia możliwości zawarcia umowy o pracę również na czas nieokreślony. Nie ma tutaj 
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miejsca odstąpienie, czy odejście od rygorów związanych z ośmioletnim okresem zatrudnienia 

asystentów i adiunktów, ponieważ nawet jeśli asystent lub adiunkt zostanie zatrudniony na czas 

nieokreślony, to upływ ośmioletniego okresu zatrudnienia będzie stanowił podstawę 

wypowiedzenia mu umowy o pracę. Poprzednie rygory nadal obowiązują. Czym innym jest 

umowa o pracę zawarta na czas określony czy nieokreślony a czym innym jest okres 

zatrudnienia, po upływie którego istnieje podstawa do wypowiedzenia asystentowi lub 

adiunktowi umowy o pracę. 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przypomniał, że zgodnie z § 16 Regulaminu Senatu 

wniosek o zmianę Statutu lub Regulaminu Senatu nie może być rozpatrywany na tym samym 

posiedzeniu na którym został zgłoszony a zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Senatu dotyczące 

przyjęcia lub zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów statutowego składu Senatu po 

zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni. Związki zawodowe 

działające w Uczelni zaakceptowały proponowane zmiany. Głosowanie odbędzie się na 

następnym posiedzeniu Senatu UG, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku.  

Prof. dr hab. E. Łojkowska zauważyła, że coraz częściej pracownicy są zatrudniani  

w projektach badawczych na okres realizacji projektu. Gdy projekt się kończy a dana osoba 

uzyskuje zatrudnienie przy kolejnym projekcie, to jest zatrudniana na kolejną umowę, kontrakt 

w określonym projekcie. Jak ta sytuacja będzie regulowana w związku z wprowadzonymi 

zmianami? 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że regulacja Kodeksu Pracy nie dotyczy 

tych przypadków, ponieważ czas zatrudnienia na wykonanie określonego zadania jest czymś 

innym niż zatrudnienie na czas określony czy nieokreślony.  

 

 

ad 6 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Stworzenie EkoParku 

Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności 

biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta 

Gdańska.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że podpisał umowę z Urzędem 

Marszałkowskim i Uczelnia otrzymała około 2 400 000 złotych na stworzenie Eko-Parku na 

terenie znajdującym się między wydziałami Chemii, Biologii i Matematyki, Fizyki  

i Informatyki. Uczelnia miała otrzymać 85% dofinansowania, ale dostała 70%. Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej przyznał Uczelni środki w wysokości 420 

000 złotych.  

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że cały projekt wyceniono na kwotę  

3 380 000 złotych. Ze środków RPO przyznano 2 375 000 złotych, 420 000 złotych  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z możliwością 

zwiększenia tej kwoty. Wkład własny Uczelni to 590 000 złotych. Wkład własny ulegnie 

zmniejszeniu gdy zwiększą się środki z WFOŚ. Podjęcie uchwały w tej sprawie jest wymogiem 

formalnym. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że są znaczne szanse na to, iż 

dofinansowanie zewnętrzne będzie wyższe.  

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

jednogłośnie 14 głosami pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 47 osób tak, 1 osoba nie,  

1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie 

projektu „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych  
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i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych 

znajdujących się na terenie miasta Gdańska.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 7 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego – rozbudowa Wydziału Matematyki, 

Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że dzięki tej inwestycji Wydział 

Matematyki, Fizyki i Informatyki będzie mógł się rozwijać. W Gdańsku poszukiwani są 

informatycy, szczególnie informatycy stosowani. 

 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że Uczelnia będzie się ubiegała  

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego. Rozbudowa obejmie około 3 000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, 

koszt tej inwestycji to około 25 000 000 złotych. Ze środków RPO Uczelnia spodziewa się 

pozyskać około 21 300 000 złotych. Na chwilę obecną Uczelnia musi zapewnić wkład własny 

w wysokości 3 700 000 złotych, ale będzie ubiegała się o środki z rezerwy celowej Ministra 

Finansów. Podjęcie uchwały w tej sprawie jest wymogiem formalnym. 

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

jednogłośnie 14 głosami poparła wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 49 osób tak, 1 osoba nie.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego 

– rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 8 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

budowy Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że inwestycja ta jest ujęta w planie 

strategicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki co daje szanse na uzyskanie dużego 

dofinansowania. Ministerstwo nie sfinansuje tej inwestycji w całości, więc władze Uczelni 

podjęły starania o dofinansowanie jej przez MNiSW. Prawdopodobnie będzie to niewielka 

kwota. Najprawdopodobniej przedsięwzięcie to będzie realizowane na zasadzie partnerstwa 

publiczno-prywatnego. Wkładem Uczelni jest grunt. 

 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że koszt całego projektu to około 45 000 000 

złotych. Maksymalny wkład jaki przewiduje Ministerstwo Sportu i Turystyki to 50% wartości 

inwestycji. Oprócz tego Uczelnia aplikuje o środki w MNiSW. Realizacja tej inwestycji  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest jednym z rozważanych wariantów. Być może 

uda się uzyskać część środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Podjęcie uchwały w tej sprawie jest wymogiem formalnym.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że Uniwersytet Gdański jest dużą uczelnią, 

ale wciąż nie ma obiektów sportowych z prawdziwego zdarzenia, najpierw trzeba było 

zbudować siedziby wydziałów. Teraz nadszedł czas, żeby w ten czy inny sposób wybudować 

ośrodek sportowy, bo jest to bardzo ważne dla studentów i pracowników. 

 Dr B. Rogo przypomniała, że SWFiS od lat siedemdziesiątych czeka na właściwe 

zaplecze sportowe. Kampus jest wspaniały a obiektów sportowych prawie nie ma. Dr B. Rogo 

zwróciła się z prośbą o podjęcie tej uchwały  
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Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

jednogłośnie 14 głosami poparła wniosek. 

Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski przypomniał, że MNiSW wprowadziło 

zajęcia z wychowania fizycznego nawet na studiach niestacjonarnych. To też jest argument 

przemawiający za potrzebą wybudowania odpowiedniego obiektu sportowego. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 48 osób tak, 2 osoby 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie budowy Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 9 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 35/15 Senatu UG w sprawie warunków  

i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim 

w roku akademickim 2016/2017. 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że  

w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz postulatami płynącymi z wydziałów 

dotyczącymi dalszego usprawnienia procesu rekrutacji zaproponowano następujące zmiany do 

uchwały nr 35/15 Senatu UG: 

- w zakresie załącznika nr 1 do uchwały - na Wydziale Ekonomicznym, na kierunkach: 

Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz Międzynarodowe stosunki 

gospodarcze specjalność International Bussines na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 

dodano zapis: Rekrutacja odbywa się na semestr zimowy oraz na semestr letni. Oznacza to, że 

rekrutacja będzie się odbywała dwa razy w roku, a nie jak to miało miejsce dotychczas – raz, 

na semestr zimowy. Na Wydziale Filologicznym – dodano tabelę z zasadami rekrutacji na 

studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek Filologia angielska, specjalność Przetwarzanie 

języka naturalnego. Również na Wydziale Filologicznym wprowadzono zmiany do zasad 

rekrutacji na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Kulturoznawstwo, obecnie 

o przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. 

Ponadto usunięto tabelę z zasadami rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na 

kierunek Sinologia co ma związek z duża liczbą rezygnacji na studiach niestacjonarnych. Na 

studiach stacjonarnych nadal mamy około sześciu kandydatów na jedno miejsce. Na Wydziale 

Nauk Społecznych dodano tabelę z zasadami rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne jednolite 

studia magisterskie na kierunek Psychologia, specjalność Psychoseksuologia. Na Wydziale 

Oceanografii i Geografii do tabeli z zasadami rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego 

stopnia kierunek Geologia dodano informację o pominięciu w postępowaniu kwalifikacyjnym 

laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej. Na Wydziale Prawa  

i Administracji z tabel z następującymi zasadami rekrutacji: Administracja – studia 

niestacjonarne I i II stopnia oraz stacjonarne II stopnia, Kryminologia – studia niestacjonarne I 

i II stopnia oraz stacjonarne II stopnia, Prawo w administracji i gospodarce – studia 

niestacjonarne II stopnia, Podatki i doradztwo podatkowe – studia niestacjonarne I i II stopnia. 

(w przypadku Podatków i doradztwa podatkowego zmiana dotyczy również tabel na Wydziale 

Zarządzania) - usunięto informację o wymaganej do uruchomienia studiów minimalnej liczbie 

osób. Na Wydziale Zarządzania dodano tabelę z zasadami rekrutacji na studia stacjonarne  

i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność 

Aplikacje Informatyczne w Biznesie. Również na Wydziale Zarządzania z tabeli z zasadami 

rekrutacji na kierunek Podatki i doradztwo podatkowe – studia niestacjonarne I i II stopnia 

usunięto informację o wymaganej do uruchomienia studiów minimalnej liczbie osób, tak jak to 

miało miejsce na Wydziale Prawa i Administracji; 
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- w zakresie załącznika nr 3 do uchwały zmiany w zakresie terminów rekrutacji na studia 

wynikają z późniejszego niż miało to miejsce dotychczas terminu wręczenia świadectw 

dojrzałości. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym obliguje uczelnie do ustalania terminów 

rekrutacji z rocznym wyprzedzeniem, tak, jak ma to miejsce w przypadku kryteriów 

kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki studiów. Poprzednia wersja terminów została 

zatwierdzona na posiedzeniu Senatu UG w kwietniu ubiegłego roku. Rady wydziałów ustalając 

terminy naborów brały pod uwagę termin wręczenia świadectw dojrzałości. Zwyczajowo 

abiturienci otrzymywali świadectwa pod koniec czerwca, w tym roku data ta została przesunięta 

na dzień 5 lipca. Z uwagi na fakt, że niektóre zakończenia rekrutacji zaplanowano przed tym 

dniem, konieczne było wprowadzenie odpowiedniej korekty. Zmiany te objęły Wydział 

Biologii, międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Wydział Ekonomiczny, 

Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Oceanografii i Geografii oraz 

Wydział Prawa i Administracji. Obecna wersja terminów została tak przygotowana, aby nie 

utrudniać rekrutacji tegorocznym maturzystom; 

- w zakresie załącznika nr 5 do uchwały (dokumenty wymagane w procesie rekrutacji) wynika 

z tego, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadzona dnia 20 lutego 2015 r.  

i opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 16 marca 2015 r. umożliwiła osobom legitymującym 

się tzw. „starą maturą” przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie 

w oparciu o świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego  

z poszczególnych przedmiotów. Oznacza to, że osoby, które zdawały maturę w starym systemie 

(oceny w skali 1-6 lub 2-5) i nie miały dotąd możliwości uzupełnienia lub poprawienia swoich 

wyników, będą mogły to uczynić od tego roku. Do posiadanego świadectwa dojrzałości 

otrzymają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego. Z tego względu konieczne stało 

się dodanie odpowiedniego zapisu do wykazu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, 

stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia.  

W ustępie 1, punkt 1.1. lit. b) po słowach: świadectwo dojrzałości dodano nawias z treścią: 

(albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach 

egzaminu maturalnego). 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że 

przedstawione zmiany uzyskały jednogłośne poparcie rad wydziałów i Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 35/15 Senatu UG w sprawie warunków 

i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim 

w roku akademickim 2016/2017. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 10 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 39/14 w sprawie szczegółowych zasad 

przyjmowania na studia w latach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 laureatów oraz finalistów 

olimpiad stopnia centralnego. 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że w tabeli,  

w której wymienione są uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 

ubiegających się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Gdańskim dodano kolejne 

uprawnienia. Do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunek studium 

humanitatis – tradycje cywilizacji europejskiej będą uprawnieni laureaci i finaliści Olimpiady 

Historycznej, laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, laureaci i finaliści 

Olimpiady Języka Łacińskiego. Do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunek 
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dyplomacja będą uprawnieni laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka  

i Świecie Współczesnym, laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, laureaci  

i finaliści Olimpiady Wiedzy o II RP. Dodano Olimpiadę Wiedzy o Mediach funkcjonującą 

dotychczas jako konkurs a wraz z nią uprawnienia, jakie obowiązywały w ramach konkursu. 

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Mediach (3 osoby) mogą ubiegać się o przyjęcie z pominięciem 

postępowania rekrutacyjnego na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

Proponowane zmiany uzyskały jednogłośne poparcie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.  

Prof. dr hab. W. A. Majewski stwierdził, że uchwała jest nieprecyzyjna bo może się 

zdarzyć, że olimpiadę wygrają dwie osoby, prawdopodobieństwo jest różne od zera.  

Kierownik Biura Rekrutacji mgr U. Dalke poinformowała, że decyzje należą do rad 

wydziałów. Niektóre rady wydziałów kiedy jest bardzo dużo kandydatów na jedno miejsce, 

określają ile osób mogą przyjąć bez kwalifikacji. Natomiast na kierunkach, na których każdy 

laureat jest cenny rady wydziału nie określają ilu przyjmą laureatów i finalistów danej 

olimpiady. 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski stwierdził, że rzeczywiście 

byłoby dobrze doprecyzować te zapisy ale jest to trudne, ponieważ Uczelniana Komisja 

Rekrutacyjna nie może narzucać radom wydziałów określonych, precyzyjnych liczb.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn zauważył, że jest to istotna sprawa, 

bowiem jest duże prawdopodobieństwo, że będzie więcej niż jeden kandydat. Kandydat musi 

wiedzieć jakie kryteria są brane pod uwagę w sytuacji, gdy dla laureatów i finalistów olimpiad 

jest przeznaczone jedno miejsce a zgłosi się na przykład pięć osób, musi wiedzieć na jakiej 

zasadzie będzie wybrana jedna z tych pięciu osób.  

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zaproponował dopisanie zdania: „Szczegółowe 

warunki naboru ustala rada wydziału w drodze uchwały. „ 

Kierownik Biura Rekrutacji mgr U. Dalke poinformowała, że w uchwale Senatu UG nr 

39/14 jest napisane, iż w przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc przeznaczonych 

według załącznika do niniejszej uchwały dla laureatów lub finalistów na dany kierunek 

decyduje miejsce osiągnięte w tej olimpiadzie. 

Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina stwierdził, że fragment uchwały, który został 

przytoczony rozstrzyga jak postępować w takiej sytuacji, tym bardziej, że każdy laureat czy 

finalista ma określone miejsce rankingu olimpiady w której brał udział. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek zauważył, że może zdarzyć się, iż w danej olimpiadzie 

będą trzy pierwsze miejsca. Jakimi kryteriami będzie wówczas kierował się wydział? 

Prof. dr hab. J. Bolałek przypomniał, że na Uczelni nie ma już kierunku Przyroda,  

a zatem w uchwale nie powinno być zapisu mówiącego, iż laureaci czy finaliści olimpiady 

biologicznej, olimpiady wiedzy olimpijskiej, olimpiady geograficznej są zwolnieni  

z postępowania na kierunek Przyroda.  

Kierownik Biura Rekrutacji mgr U. Dalke poinformowała, że uchwała dotycząca 

olimpiad jest opracowywana raz na trzy lata i będzie ona nowelizowana w przyszłym roku. 

Obecnie chodzi o wprowadzenie niezbędnych zmian umożliwiających przyjęcie na studia 

laureatów i finalistów olimpiad.  

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że ma wątpliwości czy rady wydziału 

mogą określać szczegółowe warunki przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad, czy jest 

to zgodne z obowiązującymi zasadami. 

Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, że być może lepszym rozwiązaniem 

byłaby rezygnacja z limitów. Uczelni powinno zależeć na przyjmowaniu na studia laureatów 

olimpiad.  

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że popiera wniosek Dziekana 

prof. UG, dra hab. J. Steliny. Chodzi o to żeby przyjmować na studia najlepszych kandydatów 

a nie ograniczać ich liczbę. Wydaje się że nie ma takiego kierunku studiów, na którym 
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zwiększenie liczby przyjętych nawet o dwie osoby, które zwyciężyły w olimpiadzie drastycznie 

zwiększy koszt kształcenia.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 48 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały Senatu UG nr 39/14 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 

2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 11 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 16/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie 

określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Filologicznym (Filologia 

angielska studia drugiego stopnia i Amerykanistyka studia pierwszego stopnia). 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

proponowana zmiana wynika z wprowadzenia nowych specjalności - polityka kultura  

i gospodarka, i kultura, media i komunikacja oraz nabytych doświadczeń.  

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia po 

przeanalizowaniu wniosku, pod warunkiem wyeliminowania drobnych uchybień jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału Filologicznego.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder przypomniał że MNiSW 

podejmuje próby odbiurokratyzowania pracy uczelni. Efekty kształcenia to zazwyczaj 

kilkudziesięciostronicowy dokument napisany w języku, który jest nie do zaakceptowania. 

Wydaje się że teraz jest dobry czas na zgłaszanie wniosków w tych sprawach, także w sprawie 

kształtu efektów kształcenia. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zauważyła, że w opisie kierunku Amerykanistyka,  

w punkcie „sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi” znajduje się następująca 

informacja – w roku akademickim Instytut anglistyki nawiązał współpracę z firmami Intel. 

Pracownicy tej formy prowadzą seminaria, które są otwarte dla wszystkich studentów.  

Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie czy chodzi o seminaria 

licencjackie lub magisterskie?  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że na Wydziale Filologicznym 

seminaria nie ograniczają się tylko i wyłącznie do seminariów magisterskich czy licencjackich. 

Prowadzone są również seminaria w formie praktycznej dające studentom wiedzę 

specjalistyczną, związaną z przecięciem się językoznawstwa i informatyki. Efektem tego jest 

specjalizacja analiza mowy naturalnej prowadzona wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki 

i Informatyki.  

 Prof. UG, dr hab. M. Wilczyński wyjaśnił, że nie chodzi tu o seminaria, w efekcie 

których uzyskuje się stopień czy tytuł zawodowy. W tym przypadku seminaria oznaczają 

zajęcia specjalistyczne. Dzięki współpracy z Intelem studenci otrzymują informacje 

specjalistyczne dotyczące np. specyficznego słownictwa.  

 Dr J. Redzimska poinformowała, że z założenia miały to być seminaria o charakterze 

warsztatowym. Firma Intel jest bardzo zainteresowana współpracą. Dr J. Redzimska wyjaśniła, 

że seminaria będą realizowane nie na Amerykanistyce tylko na Filologii angielskiej na 

specjalności przetwarzanie języka naturalnego.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 47 osób tak, 1 osoba nie,  

3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 16/12 z dnia 29 marca 2012 

roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale 



11 

 

Filologicznym (Filologia angielska studia drugiego stopnia i Amerykanistyka studia 

pierwszego stopnia). 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 12 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn w zastępstwie Rektora prof. dra hab.  

B. Lammka poprowadził dalszą część posiedzenia i przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji 

senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że w składzie Odwoławczej 

Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Doktorantów dokonuje się następującej zmiany - w miejsce dra Pawła Petasza powołuje się  

dra Macieja Fingasa z Wydziału Prawa i Administracji.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 48 osób tak, 1 osoba nie,  

1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie składu 

osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 

2012-2016.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 13 

Dyrektor Biblioteki UG mgr G. Jaśkowiak przedstawiła sprawozdanie z działalności 

Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2015.  

Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dyrektor Biblioteki UG mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że rok 2015 był korzystny 

dla Biblioteki pod względem finansowym, ponieważ budżet został zwiększony o około pół 

miliona złotych i dzięki temu udało się w znacznym stopniu wymienić sprzęt komputerowy. 

Zakupiono także dwie nowe bazy. Od kilku lat spada udostępnianie zbiorów tradycyjnych 

drukowanych  

a wzrasta udostępnianie zbiorów w formie elektronicznej i cyfrowej. Przedstawione 

sprawozdanie uzyskało akceptację Rady Bibliotecznej.  

 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że Rada Biblioteczna ma jak najlepszą 

opinię o działalności Biblioteki, która od lat działa bardzo dobrze, pracownicy z oddaniem służą 

studentom i całej społeczności akademickiej. W miarę możliwości zbiory są powiększane  

o nowe pozycje.  

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki podziękował Dyrektor Biblioteki UG  

mgr G. Jaśkowiak za przeniesienie zbioru humanistycznego z biblioteki usytuowanej przy  

ul. Jana Sobieskiego, jest to bardzo ważne dla historyków i filologów.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn również podziękował Dyrektor Biblioteki 

UG mgr G. Jaśkowiak za wytężoną pracę i sprawne kierowanie Biblioteką. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  

Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za rok 

2015.  
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ad 14 

Dyrektor Biblioteki UG mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że w 2015 roku łączna 

wartość przekazanych przez osoby fizyczne i instytucje książek, czasopism oraz zbiorów 

specjalnych wyniosła 944 168,25 PLN, w tym przekazanych jako dary - 169 851,60 PLN, 

egzemplarz obowiązkowy – 718 358,65 PLN, wymiana – 55958 PLN. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  

Senat UG zaakceptował informację o przyjęciu darów przez Bibliotekę UG. 

 

 

ad 15 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 25 lutego 2016 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 48 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu 

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 25 lutego 2016 roku. 

 

 

ad 16 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że poprawiony  

i uzupełniony wniosek o Europejską Kartę Naukowca został wysłany do Komisji Europejskiej.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn podziękował za liczny udział w ankiecie, której 

wypełnienie było niezbędnym warunkiem. Przyznanie tej Katy będzie dla Uczelni dużym 

wyróżnieniem a z drugiej strony w związku z oceną parametryczną, która odbędzie się  

w przyszłym roku, dla każdego wydziału według aktualnych zasad będzie oznaczało 50 

punktów w kategorii czwartej, osiągnięcia nieparametryczne. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że jeśli chodzi  

o działalność statutową w skali Uczelni to trzy wydziały otrzymały mniejszą dotację a osiem 

wydziałów uzyskało dotację nieco większą niż w zeszłym roku. Ogólnie w skali uczelni dotacja 

jest większa o około 100 000 złotych niż w roku ubiegłym.  

 Dr P. Zamojski poinformował, że chciałby poruszyć sprawę systemu, który pilotażowo 

jest wdrażany na niektórych wydziałach, ale z czasem ma objąć całą Uczelnię. Chodzi o system 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. System ten polega na tym, że wszelka 

korespondencja papierowa trafiająca do Uczelni jest otwierana, każdej kopercie jest nadawany 

kod kreskowy, korespondencja jest wyjmowana z kopert, skanowana i składowana  

w repozytorium elektronicznym. Dr P. Zamojski poinformował, że tą właśnie drogę przeszło 

zaproszenie na debatę edukacyjną do Pucka, które otrzymał. Takich zaproszeń przychodzi co 

najmniej kilka miesięcznie, a przecież na Wydziale Nauk Społecznych pracuje około 300 

pracowników. Oznacza to, że repozytorium elektroniczne będzie zapełnione oraz, że osoba 

która będzie się tym zajmowała poświęci na te czynności wiele czasu. Dr P. Zamojski 

stwierdził, że nie stawia pytania o to czy otwieranie cudzej poczty z punktu widzenia obyczajów 

akademickich jest pomysłem subtelnym, nie pyta również o to, czy postępowanie takie ma 

podstawy prawne. Zasadniczo chodzi raczej o racjonalną ekonomiczność tego przedsięwzięcia, 

o powody dla których Uniwersytet zdecydował się na taki ruch. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że wszystkie uwagi 

dotyczące systemu EZD są bardzo cenne i byłoby dobrze żeby były zgłaszane.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że 

wątpliwości dotyczące zasadności ekonomicznej tego przedsięwzięcia mogą pojawiać się teraz, 

kiedy operacje są wykonywane równolegle w systemie EZD i potwierdzane w wersji 

papierowej. Chodzi o to, żeby pilotażowo ten program najpierw przetestować. Celem tego 

systemu jest zracjonalizowanie obiegu dokumentów także biorąc pod uwagę koszty 

ekonomiczne kserowania i dostarczania dokumentów. Zaproszenia nie powinny być 
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rejestrowane ani skanowane, to co się zdarzyło jest jakąś nieprawidłowością. Całe to 

przedsięwzięcie jest pomyślane w taki sposób aby służyło racjonalizacji obiegu dokumentów 

oraz jego usprawnieniu. Na każdym etapie obiegu dokumentów będzie wiadomo kto i kiedy 

dany dokument czytał, jakie naniósł adnotacje i jakie podjął decyzje. Postęp technologiczny 

dokonuje we wszystkich instytucjach. To czy ten system zostanie wprowadzony teraz 

pilotażowo, czy dopiero wtedy gdy nakaże to MNiSW jest kwestią pewnego wyboru. Władzom 

Uczelni wydawało się, że będzie lepiej gdy system wcześniej zostanie przetestowany. To samo 

robi Szkoła Główna Handlowa i kilka innych uniwersytetów. Drugą zaletą tego systemu jest to, 

że Uczelnia uzyskała go nieodpłatnie, ponieważ został sfinansowany ze środków europejskich 

dla innych urzędów administracji publicznej a nie tylko dla uczelni. Jest rzeczą zrozumiałą, że 

na początku program ten będzie budził pewien opór. Aby zapoznać się z istotą tego systemu 

Dziekani przeszli krótkie szkolenie. Należy dyskutować na temat funkcjonowania tego 

programu, jego zalet i uchybień po to, żeby go doskonalić. Projekt informatyczny bazuje na 

pewnym wcześniej zracjonalizowanym obiegu dokumentów. Chodzi o to żeby dokumenty nie 

krążyły od biurka do biurka, żeby nie dostawały ich osoby niepowołane i żeby nie zostały 

zagubione.  

 Dr P. Zamojski poinformował, że nie ma nic przeciwko systemowi informatyzacji 

obiegu dokumentów. Chodzi o to, czy właściwa jest zasada polegająca na otwieraniu, 

skanowaniu i umieszczaniu w repozytorium każdej korespondencji, która przychodzi na adres 

Uczelni, ale zaadresowanej do konkretnego pracownika. Wydaje się, że jest to ekonomicznie 

nieuzasadnione i niesmaczne. Pracownicy Uczelni są osobami racjonalnymi i jeśli uznają, że 

dokument, który do nich dotarł koniecznie musi trafić do repozytorium to po otwarciu koperty 

poproszą obsługę o wykonanie właściwej procedury. Nie należy tego robić z automatu, bo nie 

wiadomo co znajduje się kopercie. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że na 

Wydziale Zarządzenia od około dwóch lat korespondencja jest otwierana, jest to uzasadnione, 

ponieważ inaczej nie sposób dochować terminów obowiązujących w różnych 

korespondencjach. Ponadto nie wiadomo czym się kierować decydując o otwarciu jednej 

koperty a innej nie. Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego na adres służbowy powinien 

otrzymywać służbową korespondencję. Z tego wynika prawo do jej otwierania. 

 Mgr A. Pauli poinformowała, że w tej chwili system jest pilotażowany. Od 1 kwietnia 

będzie działał wyłącznie wspomagająco, punkty kancelaryjne są dopiero szkolone. Obowiązuje 

zarządzenie Rektora, w którym jest napisane jakiej korespondencji nie należy otwierać. Jeżeli 

na kopercie będzie napisane „do rąk własnych” nie będzie ona otwierana, zostanie 

zarejestrowana żeby było wiadomo, iż nie zaginęła. O ile takie rozwiązanie zostanie przyjęte 

dziekani będą mogli wydać zarządzenie, zgodnie z którym imienne przesyłki nie będą 

otwierane i skanowane, ale wówczas odpowiedzialność za zaginięcie dokumentu lub 

niedotrzymanie terminów będzie ponosił pracownik.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że informacja  

o funkcjonowaniu tego systemu powinna być bardziej rozpowszechniona. Część pracowników 

może nie mieć świadomości, że kierowana do nich korespondencja jest wcześniej otwierana. 

Tej świadomości nie mają również nadawcy korespondencji. Na Wydziale Prawa i 

Administracji korespondencja jest dostarczana pracownikom w zamkniętych kopertach. Należy 

ustalić wewnętrzne zasady. Napis „do rąk własnych” jest czytelnym komunikatem, chociaż w 

praktyce takie dopiski zdarzają się sporadycznie. Całkowita tajność jest zachowana właściwie 

tylko przy przetargach publicznych, oferty przychodzą zamknięte w podwójnych kopertach. 

Inaczej jest przy rekrutacji czy przedsięwzięciach naukowych. Trzeba się zastanowić nad 

rozwiązaniem tego problemu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że szkolenie dla dziekanów 

dotyczące systemu EZD prowadziła osoba niekompetentna, która nie była w stanie 
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odpowiedzieć na zadawane pytania. Między innymi pytano o następujące sprawy - kto 

poinformuje całą Polskę i świat, że na korespondencji należy pisać „do rąk własnych”, w jaki 

sposób będzie rozdzielana korespondencja kierowana do dziekana, która dotychczas była 

załatwiana przez właściwych pracowników dziekanatu. Czasami w listach wyrażane są opinie 

na tematy drażliwe, na przykład dotyczące oceny innych naukowców w Polsce, 

przeprowadzane są konsultacje. Byłoby bardzo niedobrze, gdyby tego rodzaju opinie 

kiedykolwiek trafiły do rąk osób, do których nie były adresowane. System ten budzi wiele obaw 

a twierdzenie, że zmniejszy on biurokrację może wynikać tylko z absolutnej nieznajomości 

tego jak biurokracja wygląda i na czym polega rozprowadzanie do instytutów i katedr 

korespondencji, która przychodzi do dziekanatu. Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa 

stwierdził, iż obawia się, że Uczelnia z wyprzedzeniem „zafundowała” sobie ustawę o pełnej 

inwigilacji.  

 Prof. dr hab. W. A. Majewski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy prawo tajemnicy 

korespondencji jest zawieszone, jak ta sprawa wygląda z punktu widzenia prawa.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że zakres 

wolności i praw obywatela w tym tajemnica korespondencji, jest uregulowany między innymi  

w Konstytucji, ale wolność obywateli jak każda wolność doznaje różnego rodzaju ograniczeń. 

Ograniczenia te w trybie art. 30 i 31 muszą być między innymi konieczne i proporcjonalne ze 

względu na wymienione enumeratywnie przesłanki. Wydaje się, że elektronicznego obiegu 

dokumentów nie da się uniknąć, ale warto się zastanowić nad tym w jaki sposób 

zminimalizować różnego rodzaju ryzyka z nim związane. Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, 

dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że nie ma nic przeciwko systemowi EZD, ale jako 

adresat i jako nadawca chciałaby mieć pełną świadomość tego jak on działa. Ponieważ ma on 

walor transparentności być może część korespondencji nie powinna być wysyłana drogą 

służbową. Należy opracować rozwiązania, które będą chroniły prawo do prywatności, albo jak 

w korporacjach przyjąć zasadę, że każda korespondencja, która przychodzi na adres Uczelni, 

nawet jeśli jest adresowana na czyjeś nazwisko podlega rejestracji i wszystkim innym 

czynnościom wynikającym z systemu EZD.  

 Dr P. Zamojski stwierdził, że sprawa jest ważna i należy dyskutować na ten temat. 

Wydaje się, że czymś innym jest korespondencja, która przychodzi do dziekana a czymś innym 

korespondencja, która przychodzi do konkretnych osób, które nie pełnią żadnych funkcji. 

Kluczowa jest odpowiedź na pytanie czy rzeczywiście Uczelnia chce iść w tym kierunku. 

Trzeba zastanowić się nad tym w jaki sposób wprowadzenie systemu EZD wpłynie na zmianę 

reguł tworzących naszą społeczność akademicką. Dr P. Zamojski poinformował, że woli być 

osobiście odpowiedzialny za zagubienie listu lub niedotrzymanie terminu niż informować 

wszystkich, że w Uczelni panuje zasada, zgodnie z którą każdy list, także adresowany imiennie 

jest otwierany przez jakiegoś pracownika o ile na kopercie nie jest napisane „poufne” albo „do 

rąk własnych”.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że część 

wypowiedzi jest wyrazem pewnego oporu przed nowym systemem. Osoba, która prezentowała 

ten system dziekanom była kompetentna, ale szkolenie nie budziło dużego zainteresowania. 

Kończy się kadencja władz i niektórzy dziekani uznali, że to ich następcy będą się tym 

zajmowali. Kolegium rektorskie zdecydowało o tym, że ten system zostanie wprowadzony na 

Uczelni i dotychczas nie było żadnych sygnałów krytycznych. Dziś po raz pierwszy pojawia 

się głos, który kwestionuje pewne sprawy, ale nie kwestionuje samej idei. Można tę sprawę 

jeszcze raz przedyskutować z dziekanami, pokazać na jakim etapie wdrożenia jest system, jakie 

są ostateczne zamierzenia. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że w miejscu pracy należy 

posługiwać się korespondencją służbową poczta elektroniczna w miejscu pracy jest pocztą 

służbową a nie prywatną. Kierownikami projektów badawczych są nieraz osoby niepełniące 

żadnych funkcji. Kiedy przychodzi do nich list, z którego wynikają określone terminy a jest 
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ona nieobecna np. z powodu wyjazdu w delegację, to istnieje ryzyko opóźnień za które Uczelnia 

będzie płaciła odsetki karne.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn stwierdził, że konieczna jest dalsza 

dyskusja na temat funkcjonowanie tego systemu. 

Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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