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Z ŻYCIA UCZELNI

Kanclerz zreferował także założenia dotyczą-
ce miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego działek należących do Politechniki 
Gdańskiej przy ulicach Wileńskiej, Czubińskiego  
i Suwalskiej w Gdańsku, na Morenie.

Początek kadencji wymaga opracowania nowej 
strategii rozwoju uczelni. Podczas posiedzenia JM 
Rektor prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk przed-
stawił członkom senatu podstawowe założenia 
dotyczące przygotowywanej strategii rozwoju Po-
litechniki Gdańskiej obejmującej bieżącą kadencję, 
tj. lata 2012−2016 oraz nadchodzący okres unij-
nego programowania – lata 2014−2020. W zało-
żeniach przyjęto pięć priorytetów i pięć bazowych 
programów, za których realizację będą odpowiadali 
prorektorzy i rektor uczelni. Szczegółowe zadania 
strategiczne na poszczególne lata zawarte zostaną 
w opracowywanej strategii.

JM Rektor przedstawił również tematy wio-
dące posiedzeń Senatu PG w roku akademickim 
2012/2013. 

Gorącymi brawami członków senatu została 
powitana w nowej roli Pani Anna Kanarska – do-
tychczas kierownik działu spraw pracowniczych,  
a obecnie zastępca kanclerza ds. zasobów ludzkich. 

W ostatniej części posiedzenia senatu, obejmu-
jącej sprawy bieżące i wolne wnioski, przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
dr inż. Tadeusz Szymański wyraził zaniepokoje-
nie zmianami w funkcjonowaniu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej mieszczącego się w budynku należą-
cym do Politechniki Gdańskiej. Niepokój wzbu-
dziła informacja o zapowiadanym ograniczeniu 
przez GUMed, obecnego najemcę budynku, za-
kresu świadczonych usług medycznych. JM Rektor 
PG zobowiązał się do omówienia zaistniałej sytu-
acji z Rektorem GUMed,  prof. dr. hab. Januszem 
Morysiem. 

Na zakończenie pierwszego w obecnej kaden-
cji posiedzenia senatu JM Rektor prof. dr hab. inż. 
Henryk Krawczyk złożył wszystkim obecnym ży-
czenia wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 
roku akademickim oraz przekazał zaproszenie na 
uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu Politechniki 
Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 
2012/2013. 

W dniu 19 września 2012 r. po raz pierwszy po 
wyborach zebrał się najwyższy organ kolegialny na-
szej uczelni – Senat Politechniki Gdańskiej. Obrady 
otworzył JM Rektor Politechniki Gdańskiej – prof. 
dr hab. inż. Henryk Krawczyk. Zgodnie z tradycją, 
na początku posiedzenia miało miejsce przekaza-
nie gratulacji pracownikom Politechniki Gdańskiej 
za ich osiągnięcia:

prof. dr hab. Helenie Janik (WCh) gratulacje •	
oraz butelkę szampana (!) z okazji otrzymania 
tytułu profesora nauk technicznych,
dr hab. inż. Andrzejowi Miszczykowi (WCh) •	
gratulacje z okazji nadania przez Radę Wydziału 
Chemicznego PG stopnia doktora habilitowane-
go nauk technicznych,
prof. dr hab. inż. Jerzemu Girtlerowi, prof. zw. •	
PG gratulacje z okazji otrzymania Krzyża Ofi-
cerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Ze względu na nietypowy charakter pierwszego 

w kadencji posiedzenia senatu, po gratulacjach na-
stąpiła krótka prezentacja członków senatu i pozo-
stałych osób uczestniczących w obradach, a także 
– jakże ważny instruktaż obsługi systemu głosowa-
nia. Po tym wprowadzeniu można było przystąpić 
do „części roboczej” obrad. 

Senat w pierwszej kolejności przyjął uchwały  
w sprawie powołania dwóch komisji senackich:

Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Nauko-•	
wej,
Senackiej Komisji ds. Kształcenia.•	
Kolejną dyskutowaną i przegłosowaną uchwałą 

był wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego o zwiększenie miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego Rektora PG.

Z punktu widzenia rozwoju kampusu Politech-
niki Gdańskiej niezwykle istotną kwestią jest pozy-
skiwanie nowych gruntów pod ewentualne kolejne 
inwestycje i rozbudowę bazy naukowo-dydaktycz-
nej naszej uczelni. Kanclerz Marek Tłok przedsta-
wił senatowi projekt uchwały dotyczącej wyrażenia 
zgody na nabycie przez Politechnikę Gdańską nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 
Gdańska, położonych w Gdańsku-Wrzeszczu przy 
ul. R. Traugutta. Wynegocjowana 80% bonifikata 
na tyle przekonała senatorów, że uchwała została 
przyjęta przez senat jednogłośnie!

finansowych przez Politechnikę Gdańską na reali-
zację dwóch projektów w ramach funduszy struk-
turalnych UE. 

Po zakończeniu obrad JM Rektor zaprosił człon-
ków Senatu na dziedziniec Fahrenheita, gdzie zosta-
ło wykonane pamiątkowe zdjęcie Senatu kadencji 
2008−2012, a następnie na dziedziniec Heweliusza 
na uroczysty poczęstunek. 


