
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu PG  

nr 486/2020/XXIV 

z 17 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Gdańskiej. 

 

§1 Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz §137 ust. 2 i 3 Statutu Politechniki Gdańskiej 

(wprowadzonego uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 291/2019/XXIV z dnia 29 kwietnia 

2019 r. z późn. zm.) Senat Politechniki Gdańskiej wprowadza następujące zmiany w Statucie 

Politechniki Gdańskiej. 

1. zastępuje się znak ukośnika („/”) spójnikiem „lub” w następujących fragmentach Statutu: § 24 

ust. 1, § 39 ust. 2 i 5 (wprowadzenie do wyliczenia), § 41 ust. 2 (wprowadzenie do 

wyliczenia), § 75 ust. 2, § 76 ust. 6 (drugie wystąpienie), § 4 – § 7 Załącznika nr 2 do 

Statutu (Zasady i tryb nadawania godności i tytułu doktora honoris causa Politechniki 

Gdańskiej). 

2. zastępuje się znak ukośnika spójnikiem „i” w następujących fragmentach Statutu: § 28 ust. 1 

pkt 20, § 38 (wprowadzenie do wyliczenia), § 40, § 3 ust. 2 Załącznika nr 5 do Statutu 

(Regulamin wyborczy Politechniki Gdańskiej). 

3. zastępuje się znak ukośnika przecinkiem w § 76 ust. 6 (pierwsze wystąpienie). 

4. § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:  

Nazwą Uczelni w języku łacińskim jest Politechnica Gedanensis, a w języku angielskim 

Gdańsk University of Technology. Rektor może określić w drodze zarządzenia inne nazwy 

Uczelni w językach obcych. 

Usuwa się Załącznik nr 6 do statutu. 

5. § 7 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

2. Rektor może podjąć decyzję o przystąpieniu Uczelni do innych organizacji krajowych 

i zagranicznych.  

6. § 21 Statutu otrzymuje brzmienie: 

Na wniosek rektora senat może ustanawiać i nadawać inne godności, tytuły oraz wyróżnienia 

niż określone niniejszym statutem. 

7. § 23 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Organem jednoosobowym Uczelni jest rektor. 

oraz dodaje ust. 3 do § 23 Statutu 



 
 

3. Organem wyborczym uczelni jest uczelniane kolegium elektorów. 

8. § 24 ust. 6 i 7 Statutu otrzymują brzmienie: 

6. Rektor nadaje regulamin organizacyjny po zaopiniowaniu projektu regulaminu przez 

senat. 

7. Rektor w ramach prowadzenia gospodarki finansowej Uczelni wydziela środki 

przeznaczone na mechanizmy motywacyjne inne niż wymienione w ustawie.  

9. § 36 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

3. Posiedzenia rady uczelni odbywają się co najmniej 4 razy w roku, nie rzadziej niż co 4 

miesiące. Posiedzenia zwołuje przewodniczący rady uczelni. 

10. § 38 pkt. 1, 3, 5 i 6 Statutu otrzymują brzmienie: 

1) prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopni naukowych: doktora i doktora 

habilitowanego w zakresie posiadanych przez Uczelnię uprawnień oraz powoływanie 

promotorów i promotorów pomocniczych na wniosek osób zamierzających wszcząć 

postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w wyniku złożenia rozprawy 

przygotowanej w trybie eksternistycznym;  

3) wykonywanie czynności związanych z kształceniem w szkole doktorskiej określonych 

w przepisach odrębnych, w tym nadzór merytoryczny nad kształceniem w szkole 

doktorskiej w ramach dyscypliny lub dziedziny oraz wyrażanie zgody na pełnienie funkcji 

promotora;  

5) formułowanie zaleceń w zakresie polityki kadrowej (m.in. rekrutacji, zatrudniania, oceny, 

zwalniania i awansowania) pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych pod 

kątem zapewnienia wysokiego poziomu naukowego dyscypliny lub dziedziny oraz 

opiniowanie zatrudnienia pracowników badawczych i badawczo-dyda ktycznych;  

6) formułowanie zasad dotyczących sposobu podziału i wykorzystania środków finansowych 

przyznanych danej dyscyplinie lub dziedzinie naukowej na wydziale w ramach subwencji. 

11. § 39 ust. 1 i 4 Statutu otrzymują brzmienie: 

1. Rektor tworzy i likwiduje rady dyscyplin naukowych lub rady dziedzin naukowych po 

zasięgnięciu opinii senatu. Dla danej dyscypliny lub dziedziny może być utworzona tylko 

jedna rada.  

4. Członkami rad dyscyplin naukowych i rad dziedzin naukowych mogą być pracownicy 

badawczy lub badawczo-dydaktyczni posiadający stopień doktora lub doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora reprezentujący daną dyscyplinę lub dziedzinę, przy 

czym nie mniej niż 2/3 członków rady stanowią osoby posiadające tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym 

z posiadania stopnia doktora habilitowanego. Do osób będących członkami rad dyscyplin 

naukowych i rad dziedzin naukowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 

1–7 oraz ust. 2–4 Ustawy. 

12. § 40 Statutu otrzymuje brzmienie: 

Przewodniczącego rady dyscypliny naukowej i rady dziedziny naukowej powołuje i odwołuje 

rektor spośród członków rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego 

lub uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora 

habilitowanego. Powołanie następuje po zasięgnięciu opinii dziekanów wydziałów, na których 

reprezentowana jest dyscyplina naukowa lub dziedzina naukowa. 

13. § 41 ust. 1 oraz § 41 ust. 2 pkt 2 Statutu otrzymują brzmienie: 



 
 

1. Powołanie członka rady dyscypliny naukowej i rady dziedziny naukowej następuje na 4-

letnią kadencję pokrywającą się z kadencją rektora.  

2. Członkostwo w radzie dyscypliny naukowej lub radzie dziedziny naukowej ustaje 

w przypadku:  

2) ustania zatrudnienia w Uczelni lub ustania zatrudnienia jako pracownika badawczego 

lub badawczo-dydaktycznego,  

14. § 47 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie oraz dodaje się ust. 5 do § 47 Statutu: 

3. Prorektorem może zostać osoba zatrudniona w Uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy, posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia 

równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, 

z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Prorektorem, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, może zostać 

osoba zatrudniona w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, posiadająca tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego, lub uprawnienia równoważne 

uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, lub zatrudniona 

na stanowisku profesora uczelni. 

5. Powołanie prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie lub 

sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim lub 

samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd studencki lub 

samorząd doktorantów w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia propozycji przez 

rektora, uważa się za wyrażenie zgody. 

15. § 48 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie: 

4. Dziekanem może zostać osoba zatrudniona w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 

posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, lub uprawnienia 

równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, 

lub zatrudniona na stanowisku profesora uczelni.  

16. § 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie oraz dodaje się ust. 4 do § 52 Statutu: 

3. Organ jednoosobowy, przewodniczący organu kolegialnego albo osoba pełniąca funkcję 

kierowniczą są obowiązani udzielić odpowiedzi na pisemny wniosek rzecznika, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu. Odpowiedzi udziela się w formie pisemnej, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku.  

4. W razie niemożności udzielenia odpowiedzi na wniosek rzecznika w terminie, o którym 

mowa w ust. 3 odnośny podmiot jest obowiązany zawiadomić rzecznika o czynnościach 

podjętych w celu udzielenia odpowiedzi oraz o przewidywanym terminie jej udzielenia. 

17. § 54 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Kadencja rzecznika trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po 

roku, w którym rozpoczęła się kadencja rektora. 

18. skreśla się pkt 2 w § 59 ust. 2 Statutu i zmienia numerację pkt 3 – 5 w § 59 ust. 2 Statutu,  

ust. 2 pkt 1 § 59 Statutu otrzymuje brzmienie: 

1) opiniowanie zaproponowanego przez rektora elekta lub rektora kandydata do pełnienia 

funkcji dziekana;  

2) opiniowanie strategii wydziału i coroczne opiniowanie sprawozdania z jej realizacji;  

3) opiniowanie programów wszelkich form kształcenia prowadzonych na wydziale;  



 
 

4) opiniowanie zasad dyplomowania, 

5) opiniowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych. 

19. § 66 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie: 

4. Kierownikiem katedry może być osoba, która posiada tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego lub uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania 

stopnia doktora habilitowanego. Kierownik katedry zachowuje funkcję nie dłużej niż do 

końca roku akademickiego, w którym osiągnął wiek 70 lat. 

20. Skreśla się ust. 3 w § 70 Statutu i dotychczasowe ust. 4 i 5 otrzymują oznaczenie ust 3 i 4: 

3. Nauczycieli akademickich wymienionych w ust. 2 pkt 5 do 7 niniejszego paragrafu 

zatrudnia się wyłącznie w grupie pracowników dydaktycznych.  

4. Zmiana grupy, w której dany pracownik jest zatrudniony, następuje na wniosek dziekana 

lub dyrektora instytutu ogólnouczelnianego lub dyrektora centrum ogólnouczelnianego.” 

21. Skreśla się ust. 7 – 10 w § 71 Statutu oraz w § 71 ust. 1, zamiast słów „ust. 2 do 9” wpisuje 

się „ust. 2 do 6”; 

22. § 73 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

3. Okres pracy na stanowisku profesora uczelni może być przedłużony na czas nieokreślony, 

jeżeli nastąpi pozytywna ocena realizacji programu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

23. § 121 Statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Pierwsze rady dyscyplin naukowych i rady dziedzin naukowych, o których mowa w § 38 

statutu, są tworzone na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., 

z tym że wybory do wybieralnych części rad dyscyplin lub rad dziedzin odbędą się 

w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.  

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rady dyscyplin naukowych 

i rady dziedzin naukowych realizują wyłącznie zadania, o których mowa w § 38 pkt 1–2 

statutu, natomiast zadania, o których mowa w § 38 pkt 3–6 statutu realizują dziekani po 

zaopiniowaniu przez rady wydziałów.  

24. § 124 Statutu otrzymuje brzmienie: 

Senat powołuje rzecznika praw i wartości akademickich, o którym mowa w § 51 ust. 1 statutu, 

na okres od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

25. skreśla się ust. 3 w § 125 Statutu a ust. 1 i 2 § 125 Statutu otrzymują brzmienie: 

1. Z dniem 30 września 2019 r. z mocy Ustawy wygasa kadencja rad wydziałów będących 

organami kolegialnymi Uczelni. Z dniem 1 października 2019 r. rady stają się ciałami 

opiniodawczo-doradczymi dziekanów, o których mowa w § 59 ust. 1 statutu.  

2. Rady wydziałów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu działają do dnia 31 

sierpnia 2020 r. na zasadach określonych w § 59 statutu.  

26. ust. 1 i 2 w § 128 Statutu otrzymują brzmienie: 

1. Nauczyciele akademiccy będący w dniu wejścia w życie Ustawy dyplomowanymi 

bibliotekarzami oraz dyplomowanymi pracownikami dokumentacji i informacji naukowej 

pozostają nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 



 
 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i zajmujące stanowisko adiunkta bibliotecznego pozostają 

na dotychczasowym stanowisku do ustania stosunku pracy. Zachowuje się wymagania 

kwalifikacyjne dla tego stanowiska obowiązujące w dniu wejścia w życie Ustawy. 

27. Tytuł Załącznika nr 4 do Statutu otrzymuje brzmienie:   

4. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych Politechniki Gdańskiej 

28. skreśla się § 1, 2 i 4 w Załączniku nr 4 Statutu, zmienia się  treść i oznaczenie § 3 

w Załączniku nr 4 do Statutu oraz dodaje nowe paragrafy (§ 1 – 3 i 5) w Załączniku nr 4 do 

Statutu: 

§1 Posiedzenia organów kolegialnych zwołują przewodniczący tych organów.  

§2 Tryb pracy senatu określają Ustawa i statut. 

§3 Tryb pracy pozostałych organów kolegialnych określają Ustawa i regulaminy tych 

organów. 

§4 Stanowisko organów kolegialnych w sprawach należących do ich ustawowych 

i statutowych kompetencji wyrażane jest w formie uchwały.  

§5 Przewodniczący organu kolegialnego może podjąć decyzję o przeprowadzeniu 

posiedzenia organu, w tym podejmowania uchwał, z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz 

umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. 

§6 Posiedzenia senatu są zwoływane w trybie zwyczajnym lub w trybie nadzwyczajnym. 

29. §5 – 28 w Załączniku nr 4 do Statutu otrzymują numery od §6 do §29; 

30. dodaje się słowo „senatu” w tytułach rozdziałów II – V i VII w Załączniku nr 4 do Statutu oraz 

słowo „senackie” w tytule rozdziału VI w Załączniku nr 4 do Statutu: 

II. Zwoływanie posiedzeń senatu 

III. Ustalanie porządku obrad senatu i rozsyłanie materiałów 

IV. Obecność na posiedzeniu senatu 

V. Przebieg posiedzenia senatu 

VI. Komisje senackie 

VII. Obsługa organizacyjna senatu 

31. §3 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 5 do Statutu (Regulamin wyborczy Politechniki Gdańskiej) 

otrzymuje brzmienie: 

1. Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy organizowanie i nadzorowanie 

przebiegu wyborów w Uczelni, a w szczególności:  

1) opracowanie zatwierdzanej przez senat instrukcji wyborczej, w której ustala się 

szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów w Uczelni, w tym terminarz czynności 

wyborczych oraz warunki i zasady prowadzenia głosowania z wykorzystaniem 

technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 

oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań;  

32. ust. 1 – 3 w § 14 Załącznika nr 5 do Statutu (Regulamin wyborczy Politechniki Gdańskiej) 

otrzymują nowe brzmienie oraz zmienia się numerację dotychczasowych ustępów 1 – 4 

w § 14 Załącznika nr 5 do Statutu: 

1. Wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego lub członka organu kolegialnego, 

a także członka UKE następuje w przypadkach wskazanych w Ustawie i statucie. 



 
 

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza, odpowiednio: 

1) rektora – przewodniczący UKE, 

2) członka Rady Uczelni – przewodniczący senatu, 

3) członka senatu – przewodniczący senatu, 

4) członka rady dziedziny lub rady dyscypliny – przewodniczący odpowiedniej rady, 

5) członka UKE – przewodniczący UKW, 

6) wybieralnego członka rady wydziału – dziekan, 

7) przewodniczącego rady dziedziny lub rady dyscypliny – rektor. 

3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji 

o utracie odpowiednich uprawnień. 

Dotychczasowe ust. 1 – 4 otrzymują oznaczenie ust. 4 – 7, a ponadto: 

 w obecnym ust. 6 słowa „o których o mowa w ust. 2” zastępuje się słowami „o których 

mowa w ust 5”, 

 w obecnym ust. 7 słowa: „ust. 1 i 2” zastępuje się słowami „ust. 4 i 5”. 

Ust. 5 w § 16 otrzymuje brzmienie:  

5. Wyborcy oddają głos osobiście. 

§2 Tekst jednolity Statutu PG zostanie ogłoszony przez rektora. 

 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu  

Rektor PG 

 

 

 

---------------------------------------  

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN  

 

 

 

 

 


