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 I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Politechnika Gdañska utworzona dekretem Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945

roku (Dz.U. nr 21, poz. 121) jest akademick¹ uczelni¹ publiczn¹.
2. Politechnika Gdañska ma osobowoœæ prawn¹, a jej siedzib¹ jest miasto Gdañsk.
3. Politechnika Gdañska, zwana w statucie równie¿ Uczelni¹, dzia³a zgodnie z ustaw¹

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. nr 164, poz. 1365
z póŸniejszymi zmianami), zwan¹ dalej Ustaw¹, i innymi obowi¹zuj¹cymi aktami
prawnymi oraz niniejszym statutem.

§ 2
1. Politechnika Gdañska posiada sztandar, flagê i herb. Ich wzory zawiera za³¹cznik

nr 1 do niniejszego statutu. Zasady u¿ywania sztandaru, flagi i herbu ustala senat.
2. Nazwa Politechnika Gdañska w t³umaczeniu na jêzyki obce brzmi nastêpuj¹co:

1) Gdansk University of Technology – w jêzyku angielskim,
2) Université Technologique de Gdansk – w jêzyku francuskim,
3) Technische Universität in Gdansk – w jêzyku niemieckim,
4) Ãäaíüñêèé  Ï îëèòåõíè÷åñêèé Óí è âåðñèòåò – w jêzyku rosyjskim,
5) Politecnico di Gdansk – w jêzyku w³oskim,
6) Universidad Politécnica de Gdañsk – w jêzyku hiszpañskim.

§ 3
1. Pracownicy Uczelni, studenci i doktoranci tworz¹ samorz¹dn¹ spo³ecznoœæ

akademick¹.
2. Symbolami przynale¿noœci do spo³ecznoœci akademickiej Politechniki Gdañskiej

s¹ odznaka z herbem Politechniki Gdañskiej oraz czapka studencka o ustalo-
nych przez senat wzorach.

§ 4
1. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego dzia³ania, na

zasadach okreœlonych w Ustawie.
2. Uczelnia ma samodzielnoœæ statutow¹, tj. prawo do uchwalenia statutu oraz zmian w

statucie, wchodz¹cych w ¿ycie z dniem okreœlonym w odpowiedniej uchwale senatu.
§ 5

1. W swoich dzia³aniach Uczelnia kieruje siê zasadami wolnoœci nauczania, wolno-
œci badañ naukowych oraz wolnoœci twórczoœci artystycznej.

2. Do podstawowych zadañ Uczelni nale¿y:
1) kszta³cenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
2) wychowanie studentów na œwiat³ych, prawych i odpowiedzialnych obywateli,
3) prowadzenie badañ naukowych i prac rozwojowych oraz œwiadczenie us³ug

badawczych,
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4) kszta³cenie i promowanie kadr naukowych,
5) upowszechnianie i pomna¿anie osi¹gniêæ nauki, kultury i techniki,
6) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
7) integracja ze spo³eczeñstwem, realizowana przez:

a) transfer wiedzy i technologii,
b) wspó³udzia³ w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
c) dzia³anie na rzecz spo³ecznoœci lokalnych i regionalnych,
d) wspó³pracê z regionalnym systemem edukacyjnym.

§ 6
Wyk³ady na Politechnice Gdañskiej, prowadzone w ramach studiów bezp³atnych,
s¹ otwarte.

§ 7
1. Politechnika Gdañska utrzymuje trwa³e wiêzi ze swymi absolwentami poprzez

wspó³pracê z dzia³aj¹cym przy Uczelni Stowarzyszeniem Absolwentów Politech-
niki Gdañskiej.

2. Spo³ecznoœæ Politechniki Gdañskiej utrwala pamiêæ o zas³u¿onych pracownikach,
absolwentach, studentach i doktorantach.

§ 8
1. Akademickim tytu³em honorowym nadawanym przez Politechnikê Gdañsk¹ jest

tytu³ doktora honoris causa.
2. Tytu³ i godnoœæ doktora honoris causa Politechniki Gdañskiej nadaje senat za szcze-

gólne zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej lub w uznaniu wybitnych osi¹gniêæ w na-
uce, technice, edukacji, sztuce, kulturze, dzia³alnoœci spo³ecznej lub politycznej.

3. Zasady i tryb nadawania tytu³u doktora honoris causa okreœla regulamin, który
stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszego statutu.

§ 9
1. Politechnika Gdañska honoruje osoby, które w sposób szczególny przyczyni-

³y siê do rozwoju Uczelni, Medalem za Zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej.
Medal przyznaje Kapitu³a Medalu, a jej sk³ad oraz regulamin dzia³ania uchwala
senat.

2. Wzór Medalu za Zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej jest zamieszczony w za³¹cz-
niku nr 3 do statutu.

3. Politechnika Gdañska mo¿e ustanawiaæ i nadawaæ równie¿ inne medale, odzna-
czenia i wyró¿nienia okreœlone w regulaminie wyró¿nieñ i odznaczeñ, uchwalo-
nym przez senat na wniosek rektora.

§ 10
1. Osoby szczególnie zas³u¿one dla Politechniki Gdañskiej oraz wyj¹tkowe zdarze-
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nia mog¹ byæ honorowane tablicami pami¹tkowymi. Senat mo¿e ustaliæ inne for-
my uczczenia pamiêci osób zas³u¿onych oraz wyj¹tkowych zdarzeñ. Uchwa³y
w tych sprawach podejmuje senat.

2. Rektorów Politechniki Gdañskiej honoruje siê portretami umieszczonymi w Sali
Senatu oraz umieszczeniem ich nazwisk na tablicy przed Sal¹ Senatu.

§ 11
1. Za zgod¹ rektora w Politechnice Gdañskiej mog¹ dzia³aæ, na zasadach okreœlo-

nych w dotycz¹cych ich przepisach, organizacje zrzeszaj¹ce pracowników, dok-
torantów, studentów, absolwentów oraz przyjació³ Uczelni.

2. Zgody, o której mowa w ust. 1, nie wymaga dzia³alnoœæ organizacji zwi¹zkowych
zrzeszaj¹cych pracowników Politechniki Gdañskiej.

§ 12
Uczelnia jest cz³onkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich.

II. Organizacja Uczelni

§ 13
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Gdañskiej s¹ wydzia³y.
2. W Politechnice Gdañskiej mog¹ funkcjonowaæ równie¿:

1) jednostki uczelniane: instytut uczelniany, studium, centrum badawcze,
centrum dydaktyczne,

2) jednostki wydzia³owe: instytut wydzia³owy, katedra, zak³ad, laboratorium,
zespó³, pracownia,

3) jednostki instytutowe: zak³ad, laboratorium, zespó³, pracownia,
4) jednostki katedralne: zak³ad, laboratorium, zespó³, pracownia,
5) inne jednostki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Uczelni: biblioteka, jednostki admini-

stracyjne.

§ 14
1. Zadaniem wydzia³u, podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, jest tworze-

nie warunków do prowadzenia dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej
i naukowej oraz kszta³cenie kadry naukowej i innych pracowników.

2. Wydzia³ powinien spe³niaæ warunki wymagane do nadawania stopnia doktora
habilitowanego.

3. Decyzjê o utworzeniu, zniesieniu lub przekszta³ceniu wydzia³u podejmuje senat
na wniosek rektora, po zasiêgniêciu opinii w³aœciwych rad wydzia³ów.

4. W razie utworzenia nowego wydzia³u, tak¿e w wyniku podzia³u lub po³¹czenia
dotychczas istniej¹cych wydzia³ów, zasady organizacji pracy wydzia³u, do czasu
ukonstytuowania siê organów wydzia³u, wybranych zgodnie z postanowieniami
statutu, okreœla senat w uchwale o utworzeniu wydzia³u.
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5. Wewn¹trz wydzia³u, odpowiednio do zadañ, mog¹ byæ tworzone instytuty, kate-
dry, zak³ady, zespo³y, pracownie, laboratoria, jednostki administracji oraz inne
jednostki organizacyjne.

6. Schemat organizacyjny wydzia³u zatwierdza rektor na wniosek dziekana, popar-
ty uchwa³¹ rady wydzia³u.

7. Wydzia³em kieruje dziekan, który okreœla zadania jednostek organizacyjnych
wydzia³u oraz sprawuje nadzór nad ich realizacj¹.

8. Administracj¹ wydzia³u kieruje dyrektor administracyjny wydzia³u, podlegaj¹cy
dziekanowi.

9. Mienie wydzia³u stanowi wydzielon¹ czêœæ mienia Uczelni. Wydzia³ prowadzi go-
spodarkê finansow¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz uchwa³ami se-
natu i zarz¹dzeniami rektora.

§ 15
1. Instytut wydzia³owy jest jednostk¹ organizuj¹c¹ i prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ dydak-

tyczn¹, wychowawcz¹ i naukow¹ oraz techniczn¹ zwi¹zan¹ z okreœlonym kie-
runkiem studiów b¹dŸ z grup¹ przedmiotów nauczania odpowiadaj¹cych okre-
œlonej dyscyplinie naukowej.

2. Instytut mo¿na utworzyæ, gdy jego stan kadrowy spe³nia ustawowe wymagania
co do nadawania stopnia naukowego doktora. Kompetencje rady instytutu okre-
œla rada wydzia³u oraz ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz.
595 z póŸniejszymi zmianami).

3. Je¿eli przez okres trzech lat instytut nie spe³nia wymogu okreœlonego w ust. 2,
podlega przekszta³ceniu w trybie okreœlonym w § 20 ust. 2.

4. W ramach instytutu mog¹ istnieæ: zak³ady, zespo³y, pracownie, laboratoria, jed-
nostki administracyjne i inne jednostki organizacyjne.

5. Instytutem kieruje dyrektor, który odpowiada za realizacjê zadañ tej jednostki.
6. Dyrektora instytutu zatrudnia rektor na wniosek dziekana, przedstawiony po prze-

prowadzeniu postêpowania konkursowego. Dyrektorem mo¿e byæ nauczyciel aka-
demicki z tytu³em naukowym lub stopniem doktora habilitowanego, zatrudniony
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

7. Na wniosek dyrektora, zaakceptowany przez dziekana i zaopiniowany przez radê
wydzia³u, w instytucie mog¹ byæ zatrudniani przez rektora co najwy¿ej dwaj za-
stêpcy dyrektora. Zastêpc¹ dyrektora mo¿e byæ nauczyciel akademicki ze stop-
niem naukowym, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

8. Kadencja dyrektora instytutu i jego zastêpców trwa cztery lata i rozpoczyna siê
w dniu 1 wrzeœnia, w rok po wyborach rektora. Zatrudnienie dyrektora i jego
zastêpców mo¿e byæ odnawiane.

9. Dyrektora i zastêpców dyrektora instytutu zwalnia rektor na wniosek dziekana
wydzia³u.

10. Dyrektor instytutu jest prze³o¿onym wszystkich pracowników instytutu.
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11. Do zadañ dyrektora instytutu nale¿y w szczególnoœci:
1) zarz¹dzanie mieniem instytutu oraz dysponowanie œrodkami finansowymi in-

stytutu,
2) zapewnianie warunków do prowadzenia dzia³alnoœci dydaktycznej i wycho-

wawczej w instytucie oraz koordynowanie tej dzia³alnoœci w zakresie okreœlo-
nym przez radê wydzia³u,

3) zapewnianie warunków do prowadzenia dzia³alnoœci badawczej przez pra-
cowników instytutu,

4) wystêpowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagra-
dzania pracowników instytutu,

5) wystêpowanie do w³aœciwych organów kolegialnych i jednoosobowych z wnio-
skami we wszystkich sprawach dotycz¹cych instytutu,

6) wykonywanie innych czynnoœci przewidzianych przepisami prawa, postano-
wieniami statutu oraz uchwa³ami i zarz¹dzeniami organów Uczelni,

7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotycz¹cych instytutu, nieza-
strze¿onych do kompetencji organów Uczelni.

12. Dyrektor instytutu jest odpowiedzialny za pracê instytutu przed organami
wydzia³u i rektorem.

§ 16
1. Katedra jest jednostk¹ organizacyjn¹ wydzia³u.
2. Zadaniem katedry jest prowadzenie dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej

i naukowej oraz kszta³cenie kadry naukowej i innych pracowników.
3. Katedra mo¿e byæ utworzona, gdy zatrudniona w niej bêdzie, jako podstawowym

miejscu pracy, co najmniej jedna osoba z tytu³em naukowym lub dwie osoby ze
stopniem doktora habilitowanego.

4. Je¿eli przez okres trzech lat katedra nie spe³nia wymogu okreœlonego w ust. 3,
podlega zniesieniu lub przekszta³ceniu w trybie okreœlonym w § 20 ust. 2.

5. Kierownikiem katedry mo¿e byæ profesor lub doktor habilitowany zatrudniony
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

6. Zak³ad naukowy lub naukowo-dydaktyczny prowadzi badania naukowe w zakre-
sie specjalnoœci i/lub uczestniczy w procesie dydaktycznym. Zak³ad dydaktyczny
prowadzi wyodrêbnion¹ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹.

7. Zak³ad naukowy lub naukowo-dydaktyczny mo¿e byæ utworzony, gdy zatrudniona
w nim bêdzie, jako w podstawowym miejscu pracy, przynajmniej jedna osoba z co
najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego. Zak³ad dydaktyczny mo¿e
byæ utworzony, gdy zatrudniona w nim bêdzie, jako w podstawowym miejscu pracy,
co najmniej jedna osoba na stanowisku docenta lub starszego wyk³adowcy.

8. Kierownika katedry/zak³adu zatrudnia rektor na czas nie d³u¿szy ni¿ cztery lata,
na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radê wydzia³u. Zatrudnienie mo¿e byæ
odnawiane.

9. Kierownika katedry/zak³adu zwalnia rektor na wniosek dziekana.
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10. Do zadañ kierownika katedry/zak³adu nale¿y w szczególnoœci:
1) organizowanie dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i naukowej oraz dba-

nie o w³aœciwy poziom tej dzia³alnoœci,
2) dbanie o sta³y rozwój naukowy pracowników,
3) dbanie o rzetelne wykonywanie obowi¹zków naukowych i dydaktycznych przez

pracowników, doktorantów oraz zaanga¿owanych w pracê dydaktyczn¹ i na-
ukow¹ studentów,

4) wystêpowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagra-
dzania pracowników katedry/zak³adu.

11. Kierownik katedry/zak³adu jest prze³o¿onym pracowników zatrudnionych w ka-
tedrze/zak³adzie.

§ 17
1. W celu prowadzenia dzia³alnoœci naukowo-dydaktycznej Uczelnia mo¿e tworzyæ

instytuty uczelniane lub centra badawcze.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, Uczelnia mo¿e tworzyæ

w porozumieniu z innymi podmiotami, w szczególnoœci z instytucjami naukowymi
krajowymi lub zagranicznymi.

3. Tryb ustanawiania kierownictwa, strukturê organizacyjn¹, cele i zakres dzia³ania
jednostek, o których mowa w ust. 1 i 2, okreœla siê w akcie o ich utworzeniu. Akty
te s¹ uchwalane lub zatwierdzane przez senat.

§ 18
1. W celu prowadzenia dzia³alnoœci dydaktycznej oraz zwi¹zanej z kszta³ceniem

i rozwojem studentów, uczelnia mo¿e tworzyæ centra dydaktyczne.
2. Organizacjê, zadania i zakres dzia³ania centrum okreœla regulamin, o którym mowa

w § 21 ustêp 2.
3. Przepisy § 19 ustêp 4–7 stosuje siê odpowiednio z zastrze¿eniem, ¿e do kiero-

wania centrum mo¿na zatrudniæ dyrektora.

§ 19
1. W Politechnice Gdañskiej mo¿e byæ utworzone studium uczelniane w celu reali-

zacji zadañ dydaktycznych.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania studium okreœla regulamin, o którym mowa

w § 21 ustêp 2.
3. Studium organizuje i prowadzi dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ o okreœlonym zakresie

kszta³cenia.
4. Kierownikiem studium mo¿e byæ nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni

jako podstawowym miejscu pracy.
5. Kierownika studium zatrudnia i zwalnia rektor.
6. Do zadañ kierownika studium nale¿y w szczególnoœci:

1) zarz¹dzanie mieniem studium oraz dysponowanie œrodkami finansowymi studium,
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2) dbanie o w³aœciwy poziom zajêæ dydaktycznych,
3)wystêpowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagra-

dzania pracowników studium,
4)wystêpowanie do senatu i rektora z wnioskami we wszystkich sprawach doty-

cz¹cych studium,
5)wykonywanie innych czynnoœci przewidzianych przepisami prawa, postano-

wieniami statutu oraz uchwa³ami senatu i zarz¹dzeniami rektora,
6)podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotycz¹cych studium, nieza-

strze¿onych do kompetencji organów Uczelni.
7. Kierownik studium jest prze³o¿onym wszystkich pracowników studium.

§ 20
1. Jednostki uczelniane, o których mowa w § 13 ust 2. pkt 1, tworzy, przekszta³ca

i znosi rektor za zgod¹ senatu.
2. Jednostki organizacyjne wchodz¹ce w sk³ad wydzia³ów tworzy, przekszta³ca

i znosi rektor na wniosek dziekana, zaakceptowany przez radê wydzia³u.
3. Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, niewchodz¹ce w sk³ad

wydzia³u, tworzy, przekszta³ca i znosi rektor na wniosek kanclerza.

§ 21
1. Strukturê organizacyjn¹ wydzia³u, jego zadania i zakres dzia³ania okreœla regula-

min organizacyjny wydzia³u, uchwalony przez radê wydzia³u na wniosek dzieka-
na. Regulamin zatwierdza rektor.

2. Organizacjê, zadania i zakres dzia³ania jednostek uczelnianych okreœlaj¹ ich re-
gulaminy, wydane przez rektora na wniosek kierownika/dyrektora, poparty uchwa³¹
rady jednostki, o ile w jednostce rada zosta³a utworzona. Regulaminy – je¿eli
wymaga tego Ustawa lub statut – zatwierdza senat.

3. Zadania i zakres dzia³ania oraz strukturê organizacyjn¹ instytutów wydzia³owych
okreœlaj¹ regulaminy uchwalone przez radê wydzia³u na wniosek dziekana. Re-
gulaminy wchodz¹ w ¿ycie po ich zatwierdzeniu przez rektora.

III. Organy Uczelni

§ 22
1. Organami kolegialnymi Uczelni s¹ senat i rady wydzia³ów.
2. Organami jednoosobowymi Uczelni s¹ rektor i dziekani.
3. Organami wyborczymi Uczelni s¹ kolegia elektorów.

§ 23
1. Senat jest najwy¿szym organem kolegialnym Politechniki Gdañskiej.
2. Kadencja senatu trwa cztery lata, rozpoczyna siê w dniu 1 wrzeœnia roku wybo-

rów i koñczy siê z dniem 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
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3. W sk³ad senatu wchodz¹:
1) rektor jako przewodnicz¹cy,
2) prorektorzy,
3) dziekani,
4) po jednym wybranym przedstawicielu nauczycieli akademickich z tytu³em nauko-

wym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego z ka¿dego wydzia³u
i instytutu uczelnianego, przy czym ³¹czna liczba osób, o których mowa w pkt 1–4,
wynosi powy¿ej 50% i nie wiêcej ni¿ 60% sk³adu senatu (art. 61 ust. 4 Ustawy),

5) wybrani przedstawiciele pozosta³ych nauczycieli akademickich w liczbie 10–
20% sk³adu senatu,

6) wybrani przedstawiciele pracowników Uczelni niebêd¹cych nauczycielami aka-
demickimi, w liczbie do 10% sk³adu senatu,

7) wybrani przedstawiciele studentów, w liczbie nie mniejszej ni¿ 10% sk³adu
senatu, oraz wybrani przedstawiciele doktorantów, ³¹cznie nie mniej ni¿ 20%
sk³adu senatu; liczbê przedstawicieli studentów i doktorantów ustala siê pro-
porcjonalnie do liczebnoœci obu tych grup w Uczelni, z tym ¿e doktoranci s¹
reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela.

4. Liczby przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt 4–7, okreœla ka¿dorazowo
ustêpuj¹cy senat na wniosek rektora-elekta.

5. Cz³onkami senatu nie mog¹ byæ osoby pe³ni¹ce funkcjê organu jednoosobowe-
go innej uczelni.

6. W posiedzeniu senatu z g³osem doradczym uczestnicz¹: kanclerz, kwestor, dyrek-
tor biblioteki uczelnianej, dyrektorzy instytutów uczelnianych, dyrektorzy/kierowni-
cy centrów badawczych i dydaktycznych, kierownicy studiów uczelnianych oraz
jeden przedstawiciel ka¿dego zwi¹zku zawodowego dzia³aj¹cego w uczelni.

7. Rektor mo¿e zapraszaæ na posiedzenie senatu inne osoby.

§ 24
1. Do kompetencji senatu, okreœlonych w Ustawie, nale¿y:

1) uchwalanie statutu,
2) ustalanie strategii i g³ównych kierunków dzia³alnoœci Uczelni,
3) uchwalanie regulaminów wszystkich studiów oraz zasad przyjêæ na studia,
4) ustalanie zasad dzia³ania Uczelni oraz wydzia³ów i innych jednostek w zakre-

sie wykonywania podstawowych zadañ Uczelni,
5) zatwierdzanie rocznych sprawozdañ rektora z dzia³alnoœci Uczelni,
6) ocena dzia³alnoœci rektora, wydzia³ów oraz innych jednostek Uczelni,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawie utworzenia filii, wydzia³u zamiejscowego

lub zamiejscowego oœrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwi-
dacji kierunku studiów,

  8) wyra¿anie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiêbiorczoœci lub
centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub
spó³ki handlowej, prowadz¹cych dzia³alnoœæ us³ugow¹, szkoleniow¹ lub naukow¹,
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  9) nadawanie tytu³u doktora honoris causa,
10) wyra¿anie opinii spo³ecznoœci akademickiej Uczelni oraz wyra¿anie opinii

w sprawach przed³o¿onych przez rektora, radê wydzia³u albo co najmniej 1/5
cz³onków senatu lub wszystkich przedstawicieli grupy spo³ecznoœci akademic-
kiej, je¿eli ich liczba jest mniejsza ni¿ 1/5 sk³adu senatu.

2. Do kompetencji senatu nale¿y tak¿e:
1) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
2) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Politechniki Gdañskiej

zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci oraz podejmowanie uchwa³ w sprawie
podzia³u zysku b¹dŸ pokrycia straty finansowej,

3) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania papierów wartoœciowych
w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz
o obrocie papierami wartoœciowymi,

4) okreœlanie zasad zarz¹dzania w³asnoœci¹ intelektualn¹ Uczelni,
5) wyra¿anie, z zastrze¿eniem art. 90 ust. 4 Ustawy, zgody na:

a) nabycie, zbycie lub obci¹¿enie mienia o wartoœci powy¿ej 1.000.000 PLN,
na wniosek rektora,

b) przyst¹pienie do spó³ki, spó³dzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz
utworzenie spó³ki lub fundacji.

6) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach wymienionych w Ustawie lub statucie.
3. Uchwa³y senatu s¹ publikowane w serwisie informacyjnym Politechniki

Gdañskiej w formie drukowanej lub w Internecie.

§ 25
Tryb zwo³ywania posiedzeñ i pracy senatu okreœla za³¹cznik nr 4.

§ 26
1. Rektor jest najwy¿szym organem jednoosobowym Politechniki Gdañskiej.
2. Rektorem mo¿e byæ nauczyciel akademicki z tytu³em naukowym lub stopniem

naukowym doktora habilitowanego, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym
miejscu pracy.

3. Rektor kieruje Uczelni¹ i reprezentuje j¹ na zewn¹trz. Rektor jednoosobowo sk³ada
oœwiadczenia woli w imieniu Uczelni. Jest prze³o¿onym jej pracowników, studen-
tów i doktorantów.

4. Kompetencje rektora okreœlaj¹ Ustawa i statut. Rektor podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach dotycz¹cych Uczelni, z wyj¹tkiem spraw zastrze¿onych przez
Ustawê lub statut do kompetencji innych organów Uczelni lub kanclerza. Rektor
w szczególnoœci:
1) podejmuje decyzje dotycz¹ce mienia i gospodarki Uczelni,
2) tworzy, przekszta³ca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut,
3) sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹ dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i badawcz¹

Uczelni,
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4) sprawuje nadzór nad administracj¹ i gospodark¹ Uczelni,
5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeñstwa na terenie Uczelni.

5. Rektor rozstrzyga w sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem Politechniki Gdañ-
skiej, a nieuregulowanych przepisami Ustawy i innymi aktami prawnymi lub po-
stanowieniami niniejszego statutu.

6. Rektor mo¿e w formie pisemnej upowa¿niaæ imiennie pracowników Politechniki
Gdañskiej do podejmowania okreœlonych czynnoœci organizacyjnych oraz
do sk³adania oœwiadczeñ woli w imieniu Uczelni.

7. Rektor dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Politechniki Gdañskiej i zawiadamia senat na naj-
bli¿szym posiedzeniu o dokonanym wyborze.

8. Rektor zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, a o ich zawarciu zawiada-
mia senat na najbli¿szym zwyczajnym posiedzeniu.

§ 27
1. Rektor kieruje dzia³alnoœci¹ Uczelni przy pomocy prorektorów. Liczbê prorekto-

rów, od dwóch do piêciu, okreœla rektor-elekt.
2. Prorektorem mo¿e byæ nauczyciel akademicki Politechniki Gdañskiej z tytu³em

naukowym lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudniony
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

3. Zakres obowi¹zków i kompetencji prorektorów okreœla rektor.

§ 28
1. Rada wydzia³u jest najwy¿szym organem kolegialnym wydzia³u.
2. Kadencja rady wydzia³u trwa cztery lata, rozpoczyna siê w dniu 1 wrzeœnia roku

wyborów i koñczy siê z dniem 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
3. W sk³ad rady wydzia³u wchodz¹:

1) dziekan jako przewodnicz¹cy,
2) prodziekani,
3) profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale, przy czym ³¹czna

liczba osób, o których mowa w pkt 1–3, wynosi powy¿ej 50% i nie wiêcej ni¿
60% sk³adu rady wydzia³u,

4) wybrani przedstawiciele pozosta³ych nauczycieli akademickich zatrudnionych
na wydziale, w liczbie stanowi¹cej 10–20% sk³adu rady wydzia³u,

5) wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, niebêd¹cych
nauczycielami akademickimi, w liczbie stanowi¹cej do 10% sk³adu rady wydzia³u,

6) wybrani przedstawiciele studentów w liczbie nie mniejszej ni¿ 10% sk³adu rady
wydzia³u oraz wybrani przedstawiciele doktorantów, ³¹cznie nie mniej ni¿ 20%
sk³adu rady wydzia³u. Liczbê przedstawicieli studentów i doktorantów ustala siê
proporcjonalnie do liczebnoœci obu tych grup na wydziale, z tym ¿e doktoranci
s¹ reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela, z wyj¹tkiem sytu-
acji, gdy na wydziale nie s¹ prowadzone studia doktoranckie.
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4. Liczbê przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt 4–6, okreœla ka¿dorazowo
ustêpuj¹ca rada wydzia³u na wniosek dziekana-elekta. Nie dotyczy to rady nowo
utworzonego wydzia³u w trakcie trwania kadencji pochodz¹cych z wyboru w³adz
Uczelni.

5. W przypadku gdy na wydziale zatrudnionych jest ponad czterdziestu profesorów
i doktorów habilitowanych, w sk³ad rady wydzia³u na mocy uchwa³y rady wydzia-
³u, podjêtej w trybie okreœlonym w ust. 4, mog¹ wchodziæ ich przedstawiciele
wybrani w liczbie okreœlonej przez radê wydzia³u, jednak nie mniejszej ni¿ 1/3
profesorów i doktorów habilitowanych.

6. Cz³onkami rady wydzia³u mog¹ byæ nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni
jako podstawowym miejscu pracy, pracownicy niebêd¹cy nauczycielami akade-
mickimi, zatrudnieni w pe³nym wymiarze czasu pracy, oraz studenci i doktoranci
Politechniki Gdañskiej o uregulowanym statusie. Cz³onkami rady wydzia³u nie
mog¹ byæ osoby pe³ni¹ce funkcjê organu jednoosobowego innej uczelni.

7. W posiedzeniach rady wydzia³u uczestnicz¹ z g³osem doradczym:
1) dyrektor administracyjny wydzia³u,
2) jeden przedstawiciel ka¿dego zwi¹zku zawodowego dzia³aj¹cego na wydziale.

8. W posiedzeniach rady wydzia³u, z g³osem doradczym, mog¹ uczestniczyæ
zaproszeni przez dziekana:
1) profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Uczelni jako dodatkowym

miejscu pracy oraz w niepe³nym wymiarze czasu pracy,
2) emerytowani profesorowie oraz emerytowani doktorzy habilitowani i docenci,

którzy byli zatrudnieni na wydziale przed przejœciem na emeryturê,
3) inne osoby.

§ 29
Do kompetencji rady wydzia³u, okreœlonych w Ustawie, nale¿y w szczególnoœci:
1) ustalanie ogólnych kierunków dzia³alnoœci wydzia³u,
2) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydzia³u,
3) uchwalanie, po zasiêgniêciu opinii w³aœciwego organu samorz¹du studentów,

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni, planów studiów i progra-
mów nauczania,

4) uchwalanie, po zasiêgniêciu opinii samorz¹du doktorantów, zgodnie z wytyczny-
mi ustalonymi przez senat Uczelni, planów i programów studiów doktoranckich,

5) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni, planów i pro-
gramów studiów podyplomowych oraz kursów dokszta³caj¹cych,

6) prowadzenie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (ustawa z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki, Dz.U. nr 65, poz. 595 z póŸniejszymi zmianami), przewodów
kwalifikacyjnych w zakresie stopni naukowych i tytu³u naukowego,

7) podejmowanie innych uchwa³ okreœlonych w Ustawie lub statucie.
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§ 30
Tryb zwo³ywania posiedzeñ i pracy rady wydzia³u okreœla za³¹cznik nr 4.

§ 31
1. Dziekanowi przys³uguje prawo z³o¿enia odwo³ania od uchwa³y rady wydzia³u do

senatu.
2. Odwo³anie wnosi siê w terminie czternastu dni od dnia podjêcia uchwa³y.

§ 32
1. Dziekan jest najwy¿szym organem jednoosobowym wydzia³u.
2. Dziekanem mo¿e byæ nauczyciel akademicki z tytu³em naukowym lub ze stop-

niem naukowym doktora habilitowanego zatrudniony w Uczelni jako podstawo-
wym miejscu pracy. Funkcji dziekana (prodziekana) nie mo¿e pe³niæ osoba pe³-
ni¹ca funkcjê organu jednoosobowego w innej uczelni.

3. Do kompetencji dziekana nale¿y w szczególnoœci:
1) reprezentowanie wydzia³u na zewn¹trz,
2) zwo³ywanie posiedzeñ rady wydzia³u i przewodniczenie im, z wyj¹tkiem posie-

dzeñ, na których oceniana jest jego dzia³alnoœæ,
3) przedstawianie radzie wydzia³u spraw wymagaj¹cych rozpatrzenia przez ten organ,
4) realizacja uchwa³ rady wydzia³u w zakresie jego kompetencji,
5) powo³ywanie komisji dziekañskich oraz pe³nomocników dziekana,
6) dysponowanie œrodkami finansowymi wydzia³u zgodnie z zasadami ustalony-

mi przez senat, rektora i radê wydzia³u,
7) sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jednostek organizacyjnych wydzia³u,
8) podejmowanie dzia³añ niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania wydzia³u,
9) dbanie o przestrzeganie prawa oraz porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie

wydzia³u,
10) ustalanie szczegó³owych planów zajêæ prowadzonych na wydziale,
11) rozdzia³ zajêæ dydaktycznych miêdzy jednostki organizacyjne wydzia³u,
12) podejmowanie decyzji dotycz¹cych wspó³dzia³ania w sprawach dydaktycznych

z innymi wydzia³ami oraz uczelnianymi jednostkami organizacyjnymi,
13) wyra¿anie zgody na prowadzenie zajêæ dydaktycznych przez osoby nieza-

trudnione w Uczelni,
14) decydowanie, w porozumieniu z samorz¹dem studentów, o rozdziale fundu-

szu pomocy materialnej dla studentów,
15) podejmowanie decyzji dotycz¹cych wydzia³u, nienale¿¹cych do kompetencji

innych organów Uczelni lub kanclerza.
4. Dziekan jest prze³o¿onym wszystkich pracowników wydzia³u oraz prze³o¿onym

i opiekunem doktorantów i studentów wydzia³u.
5. Dziekan uchyla lub zmienia decyzjê kierownika podleg³ej mu jednostki organiza-

cyjnej, je¿eli decyzja ta jest sprzeczna z Ustaw¹, niniejszym statutem lub naru-
sza wa¿ny interes Uczelni lub wydzia³u.
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6. Od decyzji dziekana s³u¿y odwo³anie do rektora.
7. Odwo³anie wnosi siê w terminie czternastu dni od dnia dorêczenia lub og³oszenia

decyzji zainteresowanej osobie.

§ 33
1. Dziekan kieruje dzia³alnoœci¹ wydzia³u przy pomocy prodziekanów. Liczbê pro-

dziekanów, od dwóch do czterech, okreœla dziekan-elekt.
2. Prodziekanem mo¿e byæ nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej

doktora i zatrudniony w Politechnice Gdañskiej jako podstawowym miejscu pracy.
3. Dziekan okreœla kompetencje i zakres obowi¹zków prodziekanów zgodnie

z Ustaw¹ i statutem.

§ 34
1. Bibliotekê uczelnian¹ tworzy Biblioteka G³ówna z filiami, stanowi¹c jednolity

system biblioteczno-informacyjny Uczelni.
2. Strukturê organizacyjn¹ biblioteki uczelnianej okreœla regulamin organizacyjny,

zatwierdzony przez rektora.
3. Zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni przez pra-

cowników, doktorantów i studentów Politechniki Gdañskiej okreœla regulamin bi-
blioteki.

4. Zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni przez osoby
niebêd¹ce pracownikami, doktorantami lub studentami Politechniki Gdañskiej
okreœla za³¹cznik nr 5. 

5. Dla potrzeb systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni biblioteka uczelniana
przetwarza nastêpuj¹ce dane osobowe osób korzystaj¹cych z tego systemu:
imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres aktualnego pobytu, adres elektro-
niczny, numer telefonu, miejsce pracy, nazwê uczelni, formê i kierunek studiów,
rok studiów, numer albumu, nazwê i numer dokumentu to¿samoœci, PESEL.

6. Biblioteka mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ wydawnicz¹.

§ 35
1. W Uczelni dzia³a rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora.
2. W sk³ad rady bibliotecznej wchodz¹:

1) przedstawiciel ka¿dego z wydzia³ów Uczelni, delegowany przez radê wydzia³u
spoœród nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora,

2) przedstawiciel ka¿dego instytutu uczelnianego, delegowany przez dyrektora spo-
œród nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora,

3) jeden student delegowany przez uczelniany organ samorz¹du studentów,
4) jeden doktorant delegowany przez uczelniany organ samorz¹du doktorantów,
5) dyrektor biblioteki uczelnianej.

3. Przewodnicz¹cego rady bibliotecznej wyznacza rektor spoœród przedstawicieli
nauczycieli akademickich, którzy wchodz¹ w sk³ad rady.
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4. W posiedzeniach rady bibliotecznej mog¹ braæ udzia³ inne osoby zaproszone
przez przewodnicz¹cego rady.

§ 36
1. Do kompetencji rady bibliotecznej nale¿y opiniowanie spraw dotycz¹cych orga-

nizacji, funkcjonowania i finansowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uczel-
ni, a w szczególnoœci:
1) wyra¿anie opinii w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ oraz rozwojem biblio-

teki uczelnianej,
2) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego biblioteki uczelnianej oraz sprawoz-

dañ z jego wykonania,
3) okreœlanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
4) opiniowanie sprawozdañ dyrektora biblioteki uczelnianej, sk³adanych rektorowi,
5) wystêpowanie do rektora z wnioskiem o zatwierdzenie regulaminu organiza-

cyjnego biblioteki uczelnianej.
2. Tryb dzia³ania rady bibliotecznej okreœla regulamin opracowany przez radê bi-

blioteczn¹, zatwierdzony przez rektora.
 

§ 37
1. Bibliotek¹ uczelnian¹ kieruje dyrektor.
2. Do kompetencji dyrektora biblioteki uczelnianej nale¿y kierowanie jednolitym sys-

temem biblioteczno-informacyjnym Uczelni, a w szczególnoœci:
1) zarz¹dzanie mieniem i dysponowanie posiadanymi œrodkami finansowymi,
2) przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego biblioteki uczelnianej,
3) wystêpowanie do rektora z wnioskami w sprawach dotycz¹cych zatrudnienia,

awansów i nagród,
4) sporz¹dzanie sprawozdañ dla rektora.

3. Dyrektor biblioteki uczelnianej jest prze³o¿onym wszystkich pracowników biblio-
teki uczelnianej.

4. Dyrektora biblioteki uczelnianej zatrudnia i zwalnia rektor po zasiêgniêciu opinii
senatu.

§ 38
Udzia³ sta³ych cz³onków oraz przedstawicieli spo³ecznoœci akademickiej w posie-
dzeniach organów kolegialnych Uczelni, jak równie¿ w wy³onionych przez te organy
komisjach, jest obowi¹zkowy.

§ 39
1. Tryb zwo³ywania posiedzeñ i pracy organów kolegialnych okreœla za³¹cznik nr 4,

stanowi¹cy integraln¹ czêœæ statutu.
2. W sprawach dotycz¹cych stopni i tytu³ów naukowych uchwa³y s¹ podejmowane

w trybie przewidzianym ustaw¹ o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
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IV. Wybory

§ 40
1. W Politechnice Gdañskiej wybierani s¹:

1) senat i rady wydzia³ów w czêœci pochodz¹cej z wyboru,
2) rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani,
3) kolegia elektorów.

2. Rektora i prorektorów wybiera uczelniane kolegium elektorów, zaœ dziekana
i prodziekanów wybieraj¹ kolegia elektorów danego wydzia³u.

3. Sk³ady kolegiów elektorów oraz sposób ich wyboru okreœla regulamin wyborczy,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do statutu.

4. Wybory w Uczelni przeprowadzaj¹ komisje wyborcze. Ich sk³ad oraz zadania
okreœla regulamin wyborczy.

§ 41
1. Tryb wyborów do senatu Politechniki Gdañskiej:

1) przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych poszczególnych wydzia-
³ów oraz instytutów uczelnianych wybieraj¹ profesorowie i doktorzy habilito-
wani wydzia³u lub instytutu,

2) przedstawicieli pozosta³ych nauczycieli wybieraj¹ pracownicy tej grupy,
w poszczególnych okrêgach wyborczych,

3) przedstawicieli pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi wybie-
raj¹ pracownicy tej grupy, w poszczególnych okrêgach wyborczych,

4) przedstawicieli studentów wybieraj¹ studenci Uczelni w trybie przewidzianym
w regulaminie samorz¹du studentów, z zastrze¿eniem zachowania postano-
wieñ art. 71 ust. 1 Ustawy,

5) przedstawicieli doktorantów wybieraj¹ doktoranci w trybie przewidzianym
w regulaminie samorz¹du doktorantów, z zastrze¿eniem zachowania posta-
nowieñ art. 71 ust. 1 Ustawy.

2. Tryb wyborów do rad wydzia³ów:
1) przedstawicieli nauczycieli akademickich niebêd¹cych profesorami lub dokto-

rami habilitowanymi wybieraj¹ pracownicy tej grupy w wyborach wydzia³owych,
2) przedstawicieli pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi wybie-

raj¹ pracownicy tej grupy w wyborach wydzia³owych,
3) przedstawicieli studentów wybieraj¹ studenci w trybie przewidzianym przez

regulamin samorz¹du studentów, z zastrze¿eniem jak w ust. 1 pkt 4,
4) przedstawicieli doktorantów wybieraj¹ doktoranci w trybie przewidzianym

w regulaminie samorz¹du doktorantów, z zastrze¿eniem jak w ust. 1 pkt 5,
5) wybory przedstawicieli, o których mowa w pkt 1 i 2, przeprowadza wydzia³owa

komisja wyborcza.
3. Je¿eli w trakcie trwania kadencji w³adz Uczelni pochodz¹cych z wyboru tworzo-

ny jest nowy wydzia³, sk³ad rady nowego wydzia³u i tryb jej wy³aniania okreœla
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senat w uchwale o utworzeniu wydzia³u, przy zachowaniu warunków Ustawy do-
tycz¹cych jej sk³adu.

4. Przedstawicieli studentów i doktorantów do wszystkich organów kolegialnych
wybiera siê co roku.

5. Wybory organizowane przez samorz¹d studentów oraz samorz¹d doktorantów
musz¹ odbywaæ siê zgodnie z kalendarzem okreœlonym przez w³aœciwe komisje
wyborcze.

§ 42
1. Organy kolegialne Politechniki Gdañskiej do koñca listopada ostatniego roku

akademickiego swojej kadencji powo³uj¹ komisje wyborcze i ich przewodnicz¹-
cych. Nie dotyczy to komisji powo³ywanych w trybie ust. 3.

2. Komisje wyborcze dzia³aj¹ do czasu powo³ania nowych komisji wyborczych.
3. Wybory dziekana, prodziekanów i rady wydzia³u nowo utworzonego wydzia³u

przeprowadza wydzia³owa komisja wyborcza powo³ana przez senat w uchwale
o utworzeniu wydzia³u.

4. Szczegó³ow¹ organizacjê wyborów z zastrze¿eniem przepisów szczególnych sta-
tutu dotycz¹cych nowo utworzonego wydzia³u okreœla regulamin wyborczy, uchwa-
lony zgodnie z Ustaw¹, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do statutu.

§ 43
1. Mandat wybieralnego cz³onka organu kolegialnego lub jednoosobowego wyga-

sa na skutek:
1) up³ywu kadencji, na któr¹ zosta³ wybrany,
2) up³ywu 1 roku w przypadku przedstawicieli doktorantów lub studentów, z za-

strze¿eniem, ¿e w przypadku gdy w³aœciwy samorz¹d nie przeprowadzi w wy-
znaczonych terminach nowych wyborów, mandat trwa do czasu ich przepro-
wadzenia, jednak nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31 grudnia roku wyborczego,

3) przejœcia do innej grupy pracowniczej, w przypadku przedstawiciela grupy
w organie kolegialnym,

4) zrzeczenia siê mandatu,
5) ustania stosunku pracy, zmiany podstawowego miejsca pracy w przypadku

nauczycieli akademickich lub zatrudnienia poni¿ej pe³nego wymiaru czasu
w przypadku pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi,

6) uzyskania urlopu na okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy,
7) skazania na karê pozbawienia wolnoœci prawomocnym wyrokiem s¹du,
8) utraty statusu studenta lub doktoranta,
9) ukarania jedn¹ z kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 140 ust. 1, pkt 3

i 4 lub art. 212, pkt 4 Ustawy,
10) odwo³ania organu jednoosobowego lub jego zastêpcy przez organ, który

dokona³ wyboru,
11) odwo³ania przedstawiciela doktorantów lub studentów w trybie okreœlonym
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odpowiednio w regulaminie samorz¹du doktorantów lub regulaminie samo-
rz¹du studentów.

2. Wniosek o odwo³anie dziekana mo¿e byæ zg³oszony pisemnie przewodnicz¹cemu
wydzia³owej komisji wyborczej przez co najmniej 2/3 statutowego sk³adu rady wydzia-
³u. Wniosek o odwo³anie prodziekana mo¿e byæ zg³oszony pisemnie przez dziekana,
a pisemny wniosek o odwo³anie prodziekana w³aœciwego do spraw studenckich mo¿e
byæ zg³oszony równie¿ przez 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodz¹-
cych w sk³ad rady wydzia³u, przewodnicz¹cemu wydzia³owej komisji wyborczej.

3. G³osowanie w sprawie odwo³ania dziekana lub prodziekana jest wa¿ne je¿eli w
zebraniu uczestniczy nie mniej ni¿ 2/3 sk³adu cz³onków wydzia³owego kolegium
elektorów. Odwo³anie nastêpuje, je¿eli wniosek o odwo³anie dziekana uzyska³ co
najmniej 3/4 g³osów wa¿nych a wniosek o odwo³anie prodziekana uzyska³ bez-
wzglêdn¹ wiêkszoœæ.

4. Wygaœniêcie, przed up³ywem kadencji, mandatu wybieralnego cz³onka organu
kolegialnego lub jednoosobowego stwierdza:
a) przewodnicz¹cy organu kolegialnego, w przypadkach o których mowa w ust. 1

pkt 3-9,
b) przewodnicz¹cy w³aœciwej komisji wyborczej, w przypadkach, o których mowa

w ust. 1 pkt 10 i 11.
5. Wygaœniêcie mandatu rektora, prorektora, dziekana, prodziekana lub pochodz¹ce-

go z wyboru cz³onka organu kolegialnego, wczeœniej ni¿ na 6 miesiêcy przed up³y-
wem kadencji, wymaga dokonania wyboru uzupe³niaj¹cego. Odpowiednie kole-
gium elektorów w ci¹gu jednego miesi¹ca, z wy³¹czeniem okresu od 25 czerwca
do 30 wrzeœnia, dokonuje wyboru w trybie ustalonym w regulaminie wyborczym.

6. W³adze nowego wydzia³u utworzonego w trakcie trwania kadencji w³adz Uczelni
pe³ni¹ swoje funkcje do koñca tej kadencji.

§ 44
1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni trwa cztery lata i roz-

poczyna siê w dniu 1 wrzeœnia w roku wyborów, a koñczy w dniu 31 sierpnia
w roku, w którym up³ywa kadencja.

2. Kadencja uczelnianego kolegium elektorów oraz wydzia³owych kolegiów elekto-
rów trwa cztery lata i up³ywa z chwil¹ wyboru kolegium na now¹ kadencjê.

3. Funkcja rektora i prorektora nie mo¿e byæ ³¹czona z funkcj¹ dziekana, prodzieka-
na, dyrektora lub zastêpcy dyrektora instytutu.

4. Funkcja dziekana i prodziekana nie mo¿e byæ ³¹czona z funkcj¹ dyrektora i zastêp-
cy dyrektora instytutu.

V. Studia, studenci i doktoranci

§ 45
1. Uczelnia prowadzi studia wy¿sze pierwszego i drugiego stopnia, magisterskie
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studia jednolite i studia doktoranckie w systemie stacjonarnym i niestacjonar-
nym.

2. Politechnika Gdañska mo¿e prowadziæ studia podyplomowe oraz kursy dokszta³-
caj¹ce, poza studiami, o których mowa w ust. 1.

3. Politechnika Gdañska mo¿e prowadziæ studia miêdzykierunkowe oraz studia
w ramach makrokierunków na warunkach ustalonych w Ustawie.

4. Uczelnia mo¿e prowadziæ studia i inne formy kszta³cenia, o których mowa w ust.
1–3, w ramach jednostek miêdzyuczelnianych i jednostek wspólnych, utworzo-
nych na podstawie porozumieñ z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi oraz
innymi podmiotami, w tym równie¿ zagranicznymi.

5. Uczelnia mo¿e prowadziæ zajêcia typu otwartego dla s³uchaczy, którzy nie s¹
studentami.

  6. Utworzenie, przekszta³cenie lub zniesienie okreœlonego rodzaju i systemu stu-
diów nastêpuje na podstawie zarz¹dzenia rektora, wydanego na wniosek dzie-
kana, zaopiniowany przez radê wydzia³u.

  7. Studia wy¿sze oraz studia doktoranckie na Politechnice Gdañskiej odbywaj¹
siê zgodnie z regulaminem studiów i regulaminem studiów doktoranckich oraz z
programami kszta³cenia uchwalonymi przez rady wydzia³ów. Programy kszta³-
cenia akceptuje rektor, w sprawach spornych decyzjê podejmuje senat.

  8. Zasady funkcjonowania studiów podyplomowych okreœla regulamin studiów po-
dyplomowych Politechniki Gdañskiej.

  9.  Student mo¿e studiowaæ wed³ug indywidualnego programu i planu studiów
na zasadach okreœlonych przez dziekana.

10. Student za zgod¹ dziekana mo¿e uzyskaæ prawo do studiowania za granic¹
w ramach europejskich lub œwiatowych programów edukacyjnych. W trakcie
takich studiów pozostaje on pe³noprawnym studentem Politechniki Gdañskiej.

11. Organizacjê roku akademickiego ustala rektor, po zasiêgniêciu opinii uczelnia-
nego organu samorz¹du studentów.

§ 46
1. Uczelnia mo¿e pobieraæ op³aty za œwiadczone us³ugi edukacyjne, zgodnie z art. 99

Ustawy.
2. Rodzaj us³ug edukacyjnych, za które Uczelnia pobiera op³aty, oraz szczegó³owe

zasady pobierania op³at, w tym tryb i warunki zwalniania z tych op³at, w ca³oœci
lub w czêœci, studentów lub doktorantów osi¹gaj¹cych wybitne wyniki w nauce
lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej, ustala senat.

3. Wysokoœæ op³at ustala rektor na podstawie wyliczenia, przedstawionego przez
kierownika jednostki organizacyjnej prowadz¹cej kszta³cenie.

§ 47
1. Szczegó³owe zasady i tryb rekrutacji na studia wy¿sze i doktoranckie okreœla

senat w drodze uchwa³y zgodnie z art. 169 i 196 Ustawy.
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2. Uchwa³a senatu, o której mowa w ust. 1, podawana jest do publicznej wiadomo-
œci w informatorze dla kandydatów na studia wy¿sze oraz na stronach interneto-
wych Uczelni.

3. Rekrutacjê na studia wy¿sze prowadzi komisja rekrutacyjna powo³ana przez kie-
rownika jednostki prowadz¹cej kierunek studiów.

4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej s³u¿y odwo³anie, w terminie czternastu dni
od daty dorêczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej powo³anej
przez rektora. Decyzjê podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej
komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna (art. 169 ust. 8 Usta-
wy).

5. W sk³ad komisji rekrutacyjnej na studia wy¿sze wchodz¹ nauczyciele akademic-
cy oraz pracownicy administracji, a tak¿e na wniosek wydzia³owego organu sa-
morz¹du studentów – student, a w sk³ad uczelnianej komisji rekrutacyjnej rów-
nie¿ przedstawiciele samorz¹du studentów.

6. Wyniki postêpowania rekrutacyjnego s¹ jawne.

§ 48
Limity przyjêæ na pierwszy rok studiów wy¿szych lub ich powszechn¹ dostêpnoœæ
na poszczególnych kierunkach studiów okreœla dziekan, a zatwierdza senat na
wniosek rektora.

§ 49
1. Przyjêcie w poczet studentów Politechniki Gdañskiej nastêpuje po z³o¿eniu uro-

czystego œlubowania, o treœci:
Wstêpuj¹c do wspólnoty akademickiej Politechniki Gdañskiej, œlubujê uroczyœcie:
lllll zdobywaæ wytrwale wiedzê i umiejêtnoœci oraz kszta³ciæ umys³ i charakter do

twórczej i odpowiedzialnej pracy zawodowej,
lllll przestrzegaæ regulaminu studiów, zasad wspó³¿ycia i tradycji akademickiej,
lllll postêpowaæ godnie i uczciwie oraz mieæ na wzglêdzie dobre imiê Politechniki

Gdañskiej.
2. Przyjêcie w poczet doktorantów Politechniki Gdañskiej nastêpuje po z³o¿eniu

uroczystego œlubowania, o treœci:
Wstêpuj¹c do wspólnoty doktorantów Politechniki Gdañskiej, œlubujê uroczyœcie:
lllll zdobywaæ wytrwale wiedzê i umiejêtnoœci oraz kszta³ciæ umys³ i charakter do

twórczej i odpowiedzialnej pracy naukowej,
lllll przestrzegaæ zasad wspó³¿ycia i tradycji akademickiej,
lllll postêpowaæ godnie i uczciwie oraz mieæ na wzglêdzie dobre imiê Politechniki

Gdañskiej.
3. Prawa i obowi¹zki studenta i doktoranta okreœlaj¹ Ustawa, statut oraz odpowied-

nio regulamin studiów i regulamin studiów doktoranckich.

§ 50
1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magister-
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skich, który wyró¿ni³ siê wybitnymi osi¹gniêciami w zdobywaniu wiedzy i uzyska³ za
okres studiów œredni¹ ocen z przedmiotów kierunkowych co najmniej dobr¹, mo¿e
odbywaæ sta¿ przygotowuj¹cy do podjêcia obowi¹zków nauczyciela akademickiego.

2. Decyzjê o przyjêciu studenta-sta¿ysty i podstawowym zakresie jego obowi¹zków
podejmuje dziekan na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, zaopiniowa-
ny przez radê wydzia³u.

3. Za wykonanie czynnoœci asystenta-sta¿ysty studentowi przys³uguje stypendium
na zasadach okreœlonych w regulaminie w³asnego funduszu stypendialnego.

§ 51
1. Studenci Politechniki Gdañskiej maj¹ prawo do zrzeszania siê w organizacjach

studenckich, w szczególnoœci w ko³ach naukowych oraz zespo³ach artystycz-
nych i sportowych, na zasadach okreœlonych Ustaw¹. Decyzjê o rejestracji orga-
nizacji podejmuje rektor, po zasiêgniêciu opinii uczelnianego organu samorz¹du
studentów.

2. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich, prowadzonych przez Uczelniê, tworz¹ samorz¹d studentów.

3. Wy³¹cznym reprezentantem ogó³u studentów Uczelni s¹ organy samorz¹du stu-
dentów.

4. Samorz¹d studentów dzia³a na podstawie Ustawy oraz regulaminu uchwalonego
przez uczelniany organ uchwa³odawczy samorz¹du, zgodnie ze statutem Uczelni.

5. Regulamin samorz¹du studentów wchodzi w ¿ycie po stwierdzeniu jego zgodno-
œci z Ustaw¹ i statutem Uczelni przez senat.

6. Samorz¹d studentów prowadzi na terenie Uczelni dzia³alnoœæ w zakresie spraw
studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych. Organy samorz¹du studen-
tów decyduj¹ w sprawach rozdzia³u œrodków finansowych przeznaczonych przez
organy Uczelni na cele studenckie.

7. Uczelnia zapewnia œrodki niezbêdne do funkcjonowania organów samorz¹du
studentów.

8. Samorz¹d studentów mo¿e podj¹æ, zgodnie z Ustaw¹, akcjê protestacyjn¹ dla
poparcia swoich ¿¹dañ, gdy s¹ one przedmiotem sporu zbiorowego i dotycz¹
istotnych spraw lub interesów studentów.

9. Doktoranci studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelniê tworz¹ samo-
rz¹d doktorantów.

10. Do samorz¹du doktorantów stosuje siê odpowiednio przepisy ust. 3–8.

§ 52
Studenci i doktoranci maj¹ prawo do ubiegania siê o pomoc materialn¹ na warun-
kach okreœlonych w Ustawie oraz regulaminie pomocy materialnej ustalonym przez
rektora w porozumieniu z uczelnianymi organami samorz¹du studentów
i samorz¹du doktorantów.
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§ 53
1. Za naruszenie przepisów obowi¹zuj¹cych w Uczelni lub postêpowanie uchybiaj¹ce

godnoœci cz³onka wspólnoty akademickiej, student lub doktorant ponosi odpowie-
dzialnoœæ przed komisj¹ dyscyplinarn¹ albo s¹dem kole¿eñskim samorz¹du studen-
tów lub doktorantów, niezale¿nie od ewentualnej odpowiedzialnoœci s¹dowej.

2. Za przewinienia mniejszej wagi rektor mo¿e wymierzyæ karê upomnienia. Stu-
dentowi lub doktorantowi przys³uguje prawo do odwo³ania, zgodnie z Ustaw¹.

3. Postêpowanie wyjaœniaj¹ce przeprowadza rzecznik dyscyplinarny do spraw stu-
dentów i doktorantów, powo³any przez rektora na okres kadencji organów Uczel-
ni spoœród nauczycieli akademickich Uczelni. Rektor mo¿e powo³aæ kilku rzecz-
ników dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów.

4. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów i doktorantów pe³ni funkcjê oskar¿y-
ciela przed komisj¹ dyscyplinarn¹ i jest zwi¹zany poleceniami rektora.

§ 54
1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów i doktorantów senat

do dnia 31 grudnia roku wyborczego organów Uczelni powo³uje:
1) Komisjê Dyscyplinarn¹ ds. Studentów,
2) Komisjê Dyscyplinarn¹ ds. Doktorantów,
3) Odwo³awcz¹ Komisjê Dyscyplinarn¹ ds. Studentów,
4) Odwo³awcz¹ Komisjê Dyscyplinarn¹ ds. Doktorantów.

2. W sk³ad Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów wchodz¹:
1) po jednym nauczycielu akademickim z ka¿dego wydzia³u,
2) po jednym studencie z ka¿dego wydzia³u.

3. W sk³ad Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów wchodzi:
1) piêciu nauczycieli akademickich, z zastrze¿eniem, i¿ jeden wydzia³ mo¿e byæ

reprezentowany maksymalnie przez jednego nauczyciela akademickiego,
2) piêciu studentów, z zastrze¿eniem, i¿ jeden wydzia³ mo¿e byæ reprezentowa-

ny maksymalnie przez jednego studenta.
4. W sk³ad Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwo³awczej Komisji Dys-

cyplinarnej ds. Doktorantów wchodzi:
1) piêciu nauczycieli akademickich z tytu³em naukowym lub ze stopniem naukowym,
2) piêciu przedstawicieli doktorantów.

5. Nie mo¿na byæ jednoczeœnie cz³onkiem komisji dyscyplinarnej i odwo³awczej
komisji dyscyplinarnej.

6. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 2–4, spoœród nauczycieli akade-
mickich – zg³aszaj¹ dziekani wydzia³ów, spoœród studentów – uczelniany organ
samorz¹du studentów, a spoœród doktorantów – uczelniany organ samorz¹du
doktorantów.

7. Na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy najstarszy cz³onek komisji,
ka¿da z komisji dyscyplinarnych wybiera przewodnicz¹cego i dwóch jego
zastêpców spoœród cz³onków komisji – nauczycieli akademickich.
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8. Kadencja komisji rozpoczyna siê z dniem 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po
wyborze organów Uczelni i trwa cztery lata. Kadencja studentów i doktorantów –
cz³onków komisji trwa rok.

9. Do wyborów uzupe³niaj¹cych sk³ad komisji w trakcie kadencji stosuje siê odpo-
wiednio tryb okreœlony w ust. 1 i 6.

10. Komisje dyscyplinarne orzekaj¹ w sk³adzie piêciu osób, w tym dwóch przedsta-
wicieli studentów lub doktorantów. Sk³adowi orzekaj¹cemu przewodniczy prze-
wodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca. Sk³ad zespo³u orzekaj¹cego ustala prze-
wodnicz¹cy komisji. Posiedzenia komisji protoko³uje protokolant, wyznaczony
przez prorektora w³aœciwego ds. studentów spoœród podleg³ych mu pracowni-
ków na wniosek przewodnicz¹cego komisji.

11. Przewodnicz¹cy komisji sk³adaj¹ przed senatem coroczne sprawozdanie z dzia-
³alnoœci komisji.

VI. Pracownicy Uczelni

§ 55
1.Pracownikami Uczelni s¹ nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebêd¹cy

nauczycielami akademickimi.
2. Nauczycielami akademickimi s¹:

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi zatrudniani na stanowiskach:
a) profesora zwyczajnego,
b) profesora nadzwyczajnego,
c) profesora wizytuj¹cego,
d) adiunkta,
e) asystenta;

2) pracownicy dydaktyczni zatrudniani na stanowiskach:
a) docenta,
b) starszego wyk³adowcy,
c) wyk³adowcy,
d) lektora lub instruktora;

3) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i infor-
macji naukowej.

§ 56
1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mog¹ byæ osoby

odpowiadaj¹ce kryteriom okreœlonym w Ustawie i spe³niaj¹ce warunki okreœlone
w ust. 2–8.

2. Na stanowisku profesora zwyczajnego mo¿e zostaæ zatrudniona osoba z tytu³em
naukowym. Jej dzia³alnoœæ naukowa musi mieæ cechy szko³y naukowej, a doro-
bek powinien byæ prezentowany równie¿ na forum miêdzynarodowym.

3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego mo¿e zostaæ zatrudniona osoba z ty-
tu³em naukowym. Na tym stanowisku mo¿e byæ zatrudniona, na czas okreœlony,
osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.
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4. Na stanowisku profesora wizytuj¹cego mo¿e zostaæ zatrudniona osoba z tytu³em na-
ukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, o znacznym dorobku na-
ukowym i dydaktycznym. Dorobek naukowy powinien byæ prezentowany
na forum miêdzynarodowym. Kandydat powinien przedstawiæ radzie wydzia³u program
dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej w okresie zatrudnienia na Politechnice Gdañskiej.

5. Na stanowisku adiunkta mo¿e zostaæ zatrudniona osoba, która ma co najmniej
stopieñ naukowy doktora.

6. Na stanowisku docenta mo¿e zostaæ zatrudniona osoba ze stopniem naukowym
doktora i co najmniej 15-letnim sta¿em pracy dydaktycznej lub zawodowej w za-
kresie specjalnoœci bezpoœrednio zwi¹zanej z przedmiotem powierzanych zajêæ
dydaktycznych.

7. Na stanowisku starszego wyk³adowcy mo¿e zostaæ zatrudniona osoba ze stop-
niem naukowym doktora i co najmniej 5-letnim sta¿em pracy dydaktycznej lub
zawodowej albo z tytu³em zawodowym magistra i co najmniej 10-letnim sta¿em
pracy dydaktycznej lub zawodowej w zakresie specjalnoœci bezpoœrednio zwi¹-
zanej z przedmiotem powierzanych zajêæ dydaktycznych.

8. Na stanowisku wyk³adowcy mo¿e zostaæ zatrudniona osoba ze stopniem nauko-
wym doktora albo tytu³em zawodowym magistra i co najmniej 5-letnim sta¿em
pracy dydaktycznej lub zawodowej w zakresie specjalnoœci bezpoœrednio zwi¹-
zanej z przedmiotem powierzanych zajêæ dydaktycznych.

§  5 7
1. Osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego mo¿e byæ mianowana

na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres piêciu lat. Okres mianowania
mo¿e byæ przed³u¿ony o kolejne trzy lata, jeœli dorobek naukowy rokuje uzyska-
nie w tym okresie tytu³u naukowego.

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytuj¹cego mo¿e zo-
staæ zatrudniona osoba, która nie spe³nia wymagañ okreœlonych w art. 114 ust. 2
i 3 Ustawy. Kandydat musi mieæ stopieñ naukowy doktora oraz znaczne osi¹-
gniêcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

3. Do potwierdzenia osi¹gniêæ osoby wymienionej w ust. 2 i zatrudnienia jej na pod-
stawie umowy o pracê stosuje siê odpowiednio tryb okreœlony w § 61 statutu.

§ 58
1. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby, która nie ma stopnia naukowego dokto-

ra habilitowanego, nie powinno przekraczaæ 9 lat. Na wniosek dziekana, zaopiniowa-
ny przez bezpoœredniego prze³o¿onego i radê wydzia³u, po uzyskaniu pozytywnej
oceny, decyzj¹ rektora zatrudnienie mo¿e byæ przed³u¿one najwy¿ej trzykrotnie:
1) pierwsze przed³u¿enie – na okres 4 lat,
2) drugie przed³u¿enie – na okres 2 lat,
3) trzecie przed³u¿enie – na 2 lata, je¿eli stan zaawansowania rozprawy habilita-

cyjnej rokuje uzyskanie w tym czasie stopnia doktora habilitowanego.
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2. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby, która nie ma stopnia naukowego
doktora, nie powinno przekraczaæ 5 lat. Zatrudnienie na tym stanowisku mo¿na
przed³u¿yæ do 8 lat, je¿eli osoba ta uzyska³a pozytywn¹ ocenê zwi¹zan¹ z zaawan-
sowaniem rozprawy doktorskiej.

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, ulegaj¹ zawieszeniu na czas trwania urlopu
macierzyñskiego i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas
trwania s³u¿by wojskowej.

§ 59
1. Nawi¹zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nastêpuje na podsta-

wie mianowania lub umowy o pracê.
2. Na podstawie mianowania zatrudnia siê nauczyciela akademickiego tylko w pe³nym

wymiarze czasu pracy. Nauczyciela akademickiego zatrudnia siê w Uczelni jako pod-
stawowym miejscu pracy na podstawie mianowania po z³o¿eniu przez niego oœwiad-
czenia, ¿e nie jest wliczany w innej uczelni do minimalnej liczby osób, o której mowa
w art. 6 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 z póŸniejszymi zmianami).

3. Mianowanie po raz pierwszy w Uczelni nastêpuje na czas okreœlony, nie d³u¿szy
ni¿ piêæ lat, nie dotyczy to osób z tytu³em naukowym. Kolejne mianowanie mo¿e
nast¹piæ na czas nieokreœlony.

4. Na podstawie umowy o pracê zatrudnia siê nauczyciela akademickiego:
1) o którym mowa w art. 138 ust. 2 Ustawy,
2) dla którego Uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy.

5. Ka¿de nawi¹zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim mo¿e byæ
poprzedzone konkursem. Do postêpowania konkursowego stosuje siê odpowied-
nio postanowienia § 61 statutu.

6. Senat ustala kryteria udzielania przez rektora zgody na dodatkowe zatrudnienie
lub podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, na podstawie art. 129 ust. 1 Ustawy.

7. Organem kolegialnym w³aœciwym do udzielania zgody, o której mowa w art. 129
ust. 2 Ustawy, jest senat Uczelni.

§ 60
1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawi¹zuje rektor na wniosek dzieka-

na, zaopiniowany przez w³aœciw¹ radê wydzia³u lub kierownika jednostki uczelnianej.
2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim rozwi¹zuje rektor:

1) w drodze porozumienia stron,
2) za wypowiedzeniem dokonanym przez jedn¹ ze stron,
3) bez wypowiedzenia, w przypadkach wskazanych w art. 126 Ustawy.

3. Rozwi¹zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim przez rektora mo¿e
nast¹piæ na wniosek pracownika, kierownika jednostki organizacyjnej lub z inicjaty-
wy rektora, po uzyskaniu zgody rady wydzia³u, a w przypadkach jednostek
niewchodz¹cych w sk³ad wydzia³u – zgody senatu. Zgoda organu kolegialnego
nie jest wymagana w przypadku:
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1) rozwi¹zania stosunku pracy w drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia
przez pracownika,

2) wypowiedzenia stosunku pracy przez Uczelniê, z przyczyn okreœlonych w art.
124 Ustawy,

3) rozwi¹zania z nauczycielem akademickim stosunku pracy bez wypowiedze-
nia, z przyczyn okreœlonych w art. 126 Ustawy.

4. Rektor stwierdza wygaœniêcie stosunku pracy w przypadkach okreœlonych
w Ustawie.

5. W przypadku rozwi¹zania stosunku pracy z nauczycielem akademickim z koñ-
cem semestru, przez koniec semestru rozumie siê odpowiednio: ostatni dzieñ
lutego albo dzieñ 30 wrzeœnia.

§ 61
1. Pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego na podstawie mianowania

nastêpuje po zakwalifikowaniu w wyniku konkursu.
2. Konkurs og³asza dziekan wydzia³u, kierownik jednostki uczelnianej lub dyrektor

biblioteki uczelnianej. Og³oszenie konkursu nastêpuje przez podanie jego wa-
runków do publicznej wiadomoœci.

3. Og³oszenie konkursu na stanowiska docenta, profesora nadzwyczajnego i profe-
sora zwyczajnego wymaga zgody rektora.

4. Komisjê konkursow¹ powo³uje dziekan wydzia³u, kierownik jednostki uczelnianej
lub dyrektor biblioteki uczelnianej.

5. Informacja o konkursie powinna zawieraæ:
1) okreœlenie wymagañ stawianych kandydatowi,
2) wykaz wymaganych dokumentów,
3) termin sk³adania dokumentów,
4) termin rozstrzygniêcia konkursu,
5) zastrze¿enie, ¿e konkurs mo¿e byæ zamkniêty bez wy³onienia kandydata.

6. W sk³ad komisji konkursowej wchodz¹: osoba maj¹ca byæ bezpoœrednim prze³o-
¿onym zatrudnianego pracownika oraz co najmniej dwie osoby reprezentuj¹ce
tê sam¹ lub pokrewn¹ dyscyplinê naukow¹.

7. Je¿eli konkurs dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczaj-
nego, to przewodnicz¹cym komisji powinna byæ osoba z tytu³em naukowym, a pozo-
stali cz³onkowie – co najmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

8. Komisja konkursowa przedstawia radzie jednostki organizacyjnej informacjê
o przebiegu konkursu oraz wniosek w sprawie rozstrzygniêcia konkursu. Rada
jednostki organizacyjnej opiniuje wniosek komisji konkursowej.

§ 62
1. Bie¿¹ca ocena nauczycieli akademickich jest obowi¹zkiem ich bezpoœrednich

prze³o¿onych.
2. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegaj¹ okresowej ocenie w zakresie nale-
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¿ytego wykonywania obowi¹zków, o których mowa w art. 111 Ustawy. Szczegó-
³owy tryb przeprowadzenia oceny okreœla uchwalony przez senat regulamin oce-
niania nauczycieli akademickich.

3. W celu okresowej oceny nauczycieli akademickich powo³uje siê:
1) wydzia³owe komisje oceniaj¹ce,
2) Uczelnian¹ Komisjê Oceny Nauczycieli Akademickich Politechniki Gdañskiej.

4. Przewodnicz¹cym wydzia³owej komisji oceniaj¹cej jest prodziekan wyznaczony przez
dziekana. Cz³onków wydzia³owej komisji oceniaj¹cej powo³uje rada wydzia³u.

5. Przewodnicz¹cym Uczelnianej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich Politech-
niki Gdañskiej jest prorektor wyznaczony przez rektora. Cz³onków komisji powo-
³uje senat.

6. Mo¿na byæ cz³onkiem tylko jednej komisji oceniaj¹cej.
7. Kadencja komisji, o których mowa w ust. 3, rozpoczyna siê w dniu 1 stycznia

roku nastêpuj¹cego po wyborze organów Uczelni i trwa cztery lata.

§ 63
1. Wydzia³owa komisja oceniaj¹ca ocenia nauczycieli akademickich wydzia³u.
2. W celu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie niewchodz¹-

cym w sk³ad wydzia³u nale¿y utworzyæ instytutow¹ komisjê oceniaj¹c¹, do której
stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce wydzia³owej komisji oceniaj¹cej.

3. Nauczycieli akademickich zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych
niewchodz¹cych w sk³ad wydzia³ów oceniaj¹ kierownicy tych jednostek.

4. Przewodnicz¹cych i cz³onków komisji, o których mowa w ustêpie 1, oraz kierowników
jednostek, o których mowa w ustêpie 2 i 3, ocenia Uczelniana Komisja Oceny Na-
uczycieli Akademickich Politechniki Gdañskiej, a jej przewodnicz¹cego ocenia rektor.

§ 64
1. Podstawê oceny wywi¹zywania siê nauczyciela akademickiego z obowi¹zków okre-

œlonych w art. 111 Ustawy stanowi¹ jego osi¹gniêcia dydaktyczne, naukowe lub arty-
styczne oraz organizacyjne. W szczególnoœci przy ocenie bierze siê pod uwagê:
1) osi¹gniêcia dydaktyczne, w tym:

a) poziom prowadzenia zajêæ dydaktycznych,
b) autorstwo podrêczników, skryptów akademickich i innych pomocy dydak-

tycznych,
c) udzia³ w rozwoju laboratoriów dydaktycznych,
d) prowadzenie prac dyplomowych,
e) pe³nienie funkcji opiekuna roku, grupy, praktyki,
f) wychowawczy stosunek do studentów,
g) wspó³pracê z ko³ami naukowymi studentów,
h) dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹,
i) rozwijanie wspó³pracy dydaktycznej w skali miêdzyuczelnianej, miêdzyna-

rodowej oraz ze œrodowiskiem gospodarczym;
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2) twórcze osi¹gniêcia naukowe lub artystyczne, wynalazcze i wdro¿eniowe
udokumentowane, w szczególnoœci:
a) prace naukowe lub artystyczne,
b) publikacje naukowe z uwzglêdnieniem rangi wydawnictw lub czasopism,

w których siê ukaza³y,
c) wynalazki i patenty z uwzglêdnieniem ich wdro¿enia,
d) nagrody i wyró¿nienia uczelniane, resortowe, krajowych i zagranicznych

instytucji oraz towarzystw naukowych lub artystycznych,
e) stopieñ zaawansowania prac kwalifikowanych,
f) opracowane i wdro¿one nowe technologie, urz¹dzenia, stanowiska i labo-

ratoria;
3) dzia³alnoœæ na rzecz œrodowiska naukowego lub naukowo-technicznego

i gospodarki krajowej, w tym:
a) funkcje pe³nione w krajowych i miêdzynarodowych organizacjach oraz to-

warzystwach naukowych i naukowo-technicznych lub artystycznych,
b) udzia³ w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz recenzowanie

prac naukowych,
c) udzia³ w komitetach naukowych konferencji z uwzglêdnieniem ich presti¿u,
d) udzia³ w postêpowaniach o nadanie stopni i tytu³ów naukowych,
e) aktywnoœæ w pozyskiwaniu œrodków na badania ze Ÿróde³ zewnêtrznych,
f) osi¹gniêcia bêd¹ce wynikiem wspó³pracy ze œrodowiskiem naukowym

i gospodarczym;
4) dzia³alnoœæ w pracy organizacyjnej na rzecz wydzia³u, Uczelni i œrodowiska.

2. Przy ocenie osób z tytu³em naukowym lub stopniem doktora habilitowanego bierze
siê pod uwagê równie¿ wyniki osi¹gniête w kszta³ceniu i rozwoju kadry naukowej.

3. Organy powo³uj¹ce komisje oceniaj¹ce mog¹ wprowadziæ dodatkowe kryteria
oceny. Kryteria te mog¹ byæ stosowane nie wczeœniej ni¿ po up³ywie roku
od og³oszenia ich wprowadzenia.

4. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, przeprowadzona
w postêpowaniu w sprawie nadania tytu³u naukowego, zatrudnienia na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego, spe³nia kryteria oce-
ny okresowej.

5. W trakcie oceny nauczyciela akademickiego, dotycz¹cej wype³niania obowi¹zków
dydaktycznych i wychowawczych, musi byæ wziêta pod uwagê opinia studentów.
Opiniê studentów ustala siê na podstawie ankiety przeprowadzonej wœród studen-
tów, uwzglêdniaj¹cej w szczególnoœci kryteria okreœlone w ust. 1 pkt 1. W szczegól-
nych przypadkach komisja przeprowadza dodatkowe postêpowanie wyjaœniaj¹ce, w
celu zweryfikowania opinii studentów. Nauczyciel akademicki nie mo¿e uzyskaæ po-
zytywnej oceny okresowej z dzia³alnoœci dydaktycznej, je¿eli zweryfikowana przez
komisjê opinia jest negatywna.

6. Zasady i tryb opracowania, przeprowadzania ankiety i oceny okreœla regulamin
oceniania nauczycieli akademickich, o którym mowa w § 62 ust. 2 statutu.
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§ 65
1. Wnioski wynikaj¹ce z oceny maj¹ w szczególnoœci wp³yw na:

1) wysokoœæ wynagrodzenia,
2) awanse i wyró¿nienia,
3) powierzanie stanowisk kierowniczych.

2. Negatywna ocena mo¿e stanowiæ podstawê rozwi¹zania stosunku pracy z nauczy-
cielem akademickim. Rozwi¹zanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem
akademickim nastêpuje w trybie okreœlonym w art. 124 pkt 3 Ustawy.

§ 66
1. Ocenê nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami przedstawia zainteresowa-

nej osobie dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej.
2. Od ocen dokonanych przez wydzia³owe komisje oceniaj¹ce i kierowników jedno-

stek organizacyjnych s³u¿y nauczycielowi akademickiemu odwo³anie do Uczel-
nianej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich Politechniki Gdañskiej.

3. Odwo³ania od ocen Uczelnianej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich Poli-
techniki Gdañskie, o których mowa w ust. 2, rozpatruje rektor.

4. Odwo³anie wnosi siê w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia oceny
nauczycielowi akademickiemu. O mo¿liwoœci i terminie wniesienia odwo³ania
nale¿y poinformowaæ osobê ocenian¹.

5. Organ odwo³awczy powinien rozpoznaæ odwo³anie w terminie trzydziestu dni
od daty otrzymania odwo³ania wraz z aktami sprawy.

§ 67
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest okreœlony zakresem jego obowi¹zków

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, wymienionych w art. 111 Ustawy.
2. Szczegó³owy zakres i wymiar obowi¹zków nauczyciela akademickiego ustala bez-

poœredni prze³o¿ony, a zatwierdza dziekan lub kierownik jednostki uczelnianej.
3. Wymiar zajêæ dydaktycznych (pensum) i zasady obci¹¿enia dydaktycznego

na dany rok akademicki ustala senat na wniosek rektora, zgodnie art. 130 ust. 3
Ustawy.

4. Nauczyciel akademicki jest zobowi¹zany przedstawiæ bezpoœredniemu prze³o-
¿onemu wykaz godzin, w których bêdzie na terenie Uczelni wykonywa³ swoje
obowi¹zki okreœlone w ust. 1 (nie mniej ni¿ 10, nie wiêcej ni¿ 20 godzin tygodnio-
wo poza pensum).

§ 68
1. Rektor, powierzaj¹c nauczycielowi akademickiemu wykonywanie wa¿nych

zadañ dla Uczelni (np. pe³nienie funkcji pe³nomocnika, wykonywanie dodatko-
wych zadañ organizacyjnych) mo¿e zmniejszyæ, jednak nie ni¿ej ni¿ 50% dolnej
granicy, wymiar zajêæ dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych za-
dañ.
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2. W uzasadnionych przypadkach rektor, na wniosek dziekana, mo¿e obni¿yæ wy-
miar zajêæ dydaktycznych do 120 godzin rocznie osobom finalizuj¹cym prace
doktorskie lub habilitacyjne.

3. Zasady udzielania zakresu obowi¹zków nauczycieli akademickich, rodzaje zajêæ
dydaktycznych objêtych zakresem tych obowi¹zków, w tym wymiar zadañ dy-
daktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dy-
daktycznych okreœla senat.

§ 69
1. Tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego okreœla rektor.
2. Urlopu p³atnego dla celów naukowych, o którym mowa w art. 134 ust. 1–4 Usta-

wy, udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika, zaopiniowany przez
dziekana, po zasiêgniêciu opinii bezpoœredniego prze³o¿onego i rady wydzia³u,
a w przypadku rozprawy doktorskiej – tak¿e promotora.

3. Udzielenie nauczycielowi akademickiemu urlopu, o którym mowa w ust. 2, nie
mo¿e zak³óciæ procesu dydaktycznego, toku prac badawczych i funkcjonowania
organów kolegialnych uczelni.

4. Urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 134 ust. 5 Ustawy, udziela
rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego. Do wniosku nauczy-
ciel akademicki za³¹cza orzeczenie lekarskie, wydane w trybie przewidzianym
w rozporz¹dzeniu ministra w³aœciwego ds. zdrowia, o którym mowa w art. 134
ust. 6 Ustawy.

§ 70
1. Nauczyciel akademicki mo¿e ubiegaæ siê o:

1) stypendium doktorskie,
2) stypendium habilitacyjne.

2. Zasady przyznawania stypendiów i korzystania z nich okreœla senat.

§ 71
Obni¿enie wymiaru zajêæ dydaktycznych, urlop lub stypendium, o których mowa
w § 68 ust. 2, § 69 ust. 2 oraz § 70 ust. 1, mo¿na przyznaæ osobie, dla której
Politechnika Gdañska jest jedynym miejscem pracy.

§ 72
1. Za osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne, albo za ca³okszta³t

dorobku nauczyciele akademiccy mog¹ otrzymywaæ nagrody rektora.
2. Pracownicy, którzy nie s¹ nauczycielami akademickimi, mog¹ otrzymywaæ na-

grody rektora za osi¹gniêcia w pracy zawodowej.
3. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim okreœla

senat, zaœ pracownikom niebêd¹cym nauczycielami akademickimi jest okreœlo-
ny w za³¹czniku nr 7 do statutu.
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§  7 3
Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej za postêpowa-
nie uchybiaj¹ce obowi¹zkom i godnoœci nauczyciela.

§ 74
1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powo³uje

siê Komisjê Dyscyplinarn¹ ds. Nauczycieli Akademickich.
2. Cz³onków komisji wybiera senat spoœród nauczycieli akademickich zg³oszonych

przez dziekanów. Cz³onkami komisji reprezentuj¹cymi nauczycieli akademickich
mog¹ byæ nauczyciele z tytu³em naukowym lub stopniem naukowym doktora ha-
bilitowanego, przy czym co najmniej jeden z cz³onków komisji powinien byæ za-
trudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

3. Przedstawicieli studentów wybiera senat spoœród studentów zg³oszonych przez
uczelniany organ samorz¹du studentów.

4. Spoœród cz³onków komisji senat wybiera przewodnicz¹cego komisji oraz jego
zastêpców.

5. Cz³onkami komisji nie mog¹ byæ osoby pe³ni¹ce funkcje jednoosobowych orga-
nów Uczelni.

6. Okres dzia³ania komisji dyscyplinarnej trwa cztery lata i rozpoczyna siê z pocz¹t-
kiem kadencji organów Uczelni. Cz³onków komisji wybiera senat do dnia 31 sierp-
nia roku wyborów.

7. Do wyborów uzupe³niaj¹cych sk³ad komisji w trakcie kadencji stosuje siê odpo-
wiednio tryb okreœlony w ust. 2–4.

§ 75
1. Pracownikami niebêd¹cymi nauczycielami akademickimi s¹:

1) kanclerz i jego zastêpcy, w tym kwestor oraz pozostali pracownicy administra-
cji centralnej, wydzia³owej i jednostek uczelnianych,

2) pracownicy, o których mowa w § 82 statutu,
3) pracownicy biblioteki uczelnianej niewymienieni w § 55 ust. 2 pkt 3) statutu.
4) pracownicy naukowo-techniczni, in¿ynieryjno-techniczni,
5) robotnicy i pracownicy obs³ugi.

2. Zatrudnienie pracownika, niebêd¹cego nauczycielem akademickim, nastê-
puje na podstawie umowy o pracê. Umowê, na wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej, w której pracownik ma byæ zatrudniony, zawiera i rozwi¹zuje
rektor.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, okreœla
zakres jego obowi¹zków oraz podleg³oœæ s³u¿bow¹.

§ 76
1. Ka¿dy pracownik ma prawo wyst¹piæ do prze³o¿onych ze skargami lub wnioska-

mi we w³asnych sprawach pracowniczych. Bezpoœredni prze³o¿ony jest zobo-
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wi¹zany do udzielenia odpowiedzi w terminie 2 tygodni, pozostali prze³o¿eni
w terminie jednego miesi¹ca.

2. Organy Uczelni wspó³dzia³aj¹ ze zwi¹zkami zawodowymi w zakresie wynikaj¹cym
z Kodeksu pracy, ustawy o zwi¹zkach zawodowych i innych przepisów prawa.

VII. Administracja, gospodarka i finanse Uczelni

§ 77
Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym
i us³ugowym, zwi¹zane z funkcjonowaniem Politechniki Gdañskiej, s¹ wykonywane
przez jednostki administracji centralnej, wydzia³owej oraz s³u¿by administracyjno-
finansowe innych jednostek organizacyjnych Uczelni.

§ 78
1. Administracja Politechniki Gdañskiej dzieli siê na:

1) administracjê centraln¹,
2) administracjê wydzia³ów, jednostek uczelnianych.

2. Strukturê organizacyjn¹ i szczegó³owe zakresy dzia³ania administracji centralnej
oraz administracji wydzia³ów i jednostek uczelnianych okreœla regulamin organi-
zacyjny Politechniki Gdañskiej, zatwierdzony przez rektora.

3. Dzia³alnoœæ administracji centralnej i jednostek uczelnianych podlega przynaj-
mniej raz w kadencji ocenie senatu, a dzia³alnoœæ administracji wydzia³u – ocenie
rady wydzia³u.

§ 79
1. Kanclerza zatrudnia rektor po zasiêgniêciu opinii senatu.
2. Kanclerz podlega bezpoœrednio rektorowi.
3. Rektor, na wniosek kanclerza, zatrudnia i zwalnia od jednego do czterech za-

stêpców kanclerza. Jednym z zastêpców kanclerza jest kwestor powo³ywany
i odwo³ywany przez rektora.

4. Zakresy obowi¹zków swoich zastêpców ustala kanclerz w uzgodnieniu z rekto-
rem.

5. Obowi¹zki i uprawnienia kwestora, jako g³ównego ksiêgowego uczelni, okreœlaj¹
odrêbne przepisy.

§ 80
1. Kanclerz kieruje, z upowa¿nienia rektora, administracj¹ i gospodark¹ Uczelni

oraz podejmuje decyzje dotycz¹ce mienia Uczelni w zakresie zwyk³ego zarz¹-
du, z wy³¹czeniem spraw zastrze¿onych w Ustawie lub statucie dla organów
Uczelni.

2. W zakres zwyk³ego zarz¹du wchodz¹ czynnoœci dotycz¹ce mienia, niezbêdne
do prawid³owego funkcjonowania Uczelni. Zakres ten obejmuje w szczególnoœci
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czynnoœci zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ i utrzymaniem sk³adników mienia
Uczelni oraz z pobieraniem korzyœci z tych sk³adników, jak równie¿ prowadzenie
spraw, które s¹ niezbêdne do wykonywania tych czynnoœci.

3. Do zadañ kanclerza nale¿y w szczególnoœci:
1) podejmowanie dzia³añ i decyzji zapewniaj¹cych zachowanie, w³aœciwe wyko-

rzystanie maj¹tku Uczelni, a tak¿e okreœlanie zasad dotycz¹cych zarz¹dzania
maj¹tkiem Uczelni,

2) organizowanie i koordynowanie dzia³alnoœci administracyjnej, finansowej, tech-
nicznej i gospodarczej,

3) pe³nienie funkcji prze³o¿onego pracowników niebêd¹cych nauczycielami aka-
demickimi, niepodlegaj¹cych innym organom Uczelni, a w szczególnoœci
wszystkich pracowników administracji i obs³ugi centralnej.

§ 81
Podporz¹dkowanie organizacyjne i merytoryczne kanclerzowi komórek administra-
cji i obs³ugi Uczelni okreœla regulamin organizacyjny.

§ 82
Radca prawny, specjalista ds. kontroli wewnêtrznej, kierownik komórki audytu we-
wnêtrznego Uczelni, pe³nomocnik ds. informacji niejawnych oraz kierownik komórki
spraw obronnych podlegaj¹ bezpoœrednio rektorowi, który zawiera i rozwi¹zuje
z nimi umowê o pracê.

§ 83
Kanclerz sk³ada rektorowi sprawozdanie z dzia³alnoœci i odpowiada za ni¹ przed
rektorem.

§ 84
1. Politechnika Gdañska prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ w ramach

œrodków uzyskiwanych z bud¿etu pañstwa i samorz¹dów lokalnych, darowizn,
zapisów krajowych i zagranicznych oraz z tytu³u odp³atnie prowadzonej dzia³al-
noœci dydaktycznej, naukowej, us³ugowej oraz pozosta³ej, w zgodnoœci z obo-
wi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami, na podstawie planu rzeczowo-finanso-
wego zatwierdzonego przez senat.

2. Poszczególne jednostki organizacyjne sporz¹dzaj¹ plany rzeczowo-finansowe.
Plany tych jednostek stanowi¹ podstawê sporz¹dzenia przez kwestora planu rze-
czowo-finansowego Politechniki Gdañskiej na dany rok.

3. Rektor przedstawia senatowi sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finan-
sowego w terminie do dnia 30 czerwca roku nastêpuj¹cego po roku sprawoz-
dawczym.

4. Politechnika Gdañska tworzy w³asny fundusz stypendialny dla pracowników, stu-
dentów i doktorantów. Zasady przyznawania stypendiów okreœla regulamin w³a-
snego funduszu stypendialnego, zatwierdzony przez rektora.
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5. Politechnika Gdañska prowadzi wydzielon¹ dzia³alnoœæ  gospodarcz¹ w zakre-
sie okreœlonym w uchwale senatu o utworzeniu jednostki prowadz¹cej tak¹ dzia-
³alnoœæ. Dzia³alnoœæ ta mo¿e byæ prowadzona, w szczególnoœci, w zakresie:
– us³ug projektowych,
– produkcji wyrobów, sprzêtu,
– us³ug doœwiadczalnych,
– dzia³alnoœci wydawniczej i poligraficznej.

6. Jednostki, o których mowa w ust. 5, musz¹ byæ dochodowe b¹dŸ ulegn¹ likwidacji.

§ 85
1. Mienie wydzia³ów i poszczególnych jednostek organizacyjnych stanowi wydzie-

lon¹ czêœæ mienia Uczelni.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni dysponuje i gospodaruje przydzielo-

nymi œrodkami finansowymi i jej mieniem zgodnie z przepisami oraz uchwa³ami
senatu i zarz¹dzeniami rektora.

3. Decyzjê w sprawie przyjêcia mienia lub przekazania mienia o wartoœci mniejszej
ni¿ okreœlona w § 24 ust. 2 pkt 5) a) statutu podejmuje rektor na wniosek kierow-
nika jednostki organizacyjnej po zasiêgniêciu opinii kanclerza.

4.  Kwestie w³asnoœci intelektualnej okreœla regulamin uchwalony przez senat.

VIII. Przepisy porz¹dkowe dotycz¹ce organizowania zgromadzeñ

§ 86
1. Pracownicy, doktoranci i studenci Uczelni organizuj¹cy zgromadzenia na terenie

Uczelni maj¹ obowi¹zek zawiadomiæ o tym rektora. Na zorganizowanie zgroma-
dzenia w lokalu Uczelni niezbêdna jest zgoda rektora.

2. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nale¿y z³o¿yæ rektoro-
wi na piœmie co najmniej na dwadzieœcia cztery godziny przed rozpoczêciem
zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nag³oœci¹ sprawy rektor mo¿e
przyj¹æ zawiadomienie w  krótszym terminie.

3. Zawiadomienie powinno zawieraæ:
1) imiona i nazwiska oraz adresy osób, które zwo³uj¹ zgromadzenie b¹dŸ s¹ odpo-

wiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym przewodnicz¹cego zgromadzenia,
2) dok³adne wskazanie miejsca i terminu (data i godzina rozpoczêcia) zgromadzenia,
3) cel b¹dŸ program zgromadzenia.

§ 87
Przewodnicz¹cy zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg zgromadzenia.

§ 88
Rektor mo¿e delegowaæ na zgromadzenie swego przedstawiciela. W przypadku zgro-
madzenia organizowanego na wydziale, przedstawicielem rektora jest dziekan. Je¿eli
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zgromadzenie przebiega z naruszeniem przepisów prawa, przedstawiciel rektora ma
prawo – po uprzedzeniu organizatorów – rozwi¹zaæ zgromadzenie.

§ 89
Pracownicy, doktoranci i studenci Uczelni, którzy przeszkadzaj¹ lub usi³uj¹
przeszkodziæ w organizowaniu zgromadzenia lub zak³ócaj¹ jego przebieg, nie podpo-
rz¹dkowuj¹ siê zarz¹dzeniom przewodnicz¹cego zgromadzenia lub przedstawiciela
rektora b¹dŸ zwo³uj¹ zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub zgody rekto-
ra, albo naruszaj¹ przepisy prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, podlegaj¹ odpowie-
dzialnoœci dyscyplinarnej niezale¿nie od innych rodzajów odpowiedzialnoœci prawnej.

IX. Przepisy przejœciowe i koñcowe

§ 90
1. O przed³u¿enie zatrudnienia w trybie § 58 ust. 1 statutu mog¹ ubiegaæ siê osoby,

które przed dniem 1 wrzeœnia 2006 r. nie skorzysta³y z co najmniej 8-letniego
przed³u¿enia zatrudnienia poza okres 9 lat.

2. Osoby, którym przed³u¿ono zatrudnienie wg przepisów obowi¹zuj¹cych przed
dniem wejœcia w ¿ycie statutu PG z dnia 7 czerwca 2006 r., pozostaj¹ na stano-
wiskach do wyczerpania przyznanego okresu przed³u¿enia. Po tym okresie ich
dalsze zatrudnienie bêdzie rozpatrywane z uwzglêdnieniem zasady, ¿e ³¹czny
okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadaj¹cej stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego nie mo¿e przekroczyæ 17 lat.

3. O przed³u¿enie zatrudnienia w trybie § 58 ust. 2 statutu mog¹ ubiegaæ siê osoby,
które przed dniem 1 wrzeœnia 2006 r. by³y zatrudnione na stanowisku asystenta
nie d³u¿ej ni¿ osiem lat.

4. Pomimo wyczerpania okresu, o którym mowa w ustêpie 2, nauczyciele akade-
miccy, o których mowa w art. 267 Ustawy, zatrudnieni na stanowisku adiunkta –
po z³o¿eniu wniosku o rozwi¹zanie stosunku pracy z dniem nabycia uprawnieñ –
mog¹ uzyskaæ przed³u¿enie zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku.

§ 91
Ni¿ej wymienione regulaminy i zarz¹dzenia rektora obowi¹zuj¹ce przed wejœciem
w ¿ycie niniejszego statutu zachowuj¹ wa¿noœæ w zakresie niesprzecznym z Ustaw¹
i statutem do dnia ich uchylenia:
1) Zarz¹dzenie Rektora Politechniki Gdañskiej nr 15/2003 z dnia 12 marca 2003 r.

– Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich za osi¹gniê-
cia naukowe, artystyczne i dydaktyczne.

2) Regulamin wyró¿nieñ i odznaczeñ Politechniki Gdañskiej.
3) Regulamin Studiów Dziennych.
4) Regulamin Studiów Wieczorowych i Zaocznych.
5) Regulamin Eksternistycznych Uzupe³niaj¹cych Studiów Magisterskich.
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6) Zarz¹dzenie Rektora Politechniki Gdañskiej nr 9/99 z dnia 19 maja 1999 r. –
Regulamin Studiów Podyplomowych.

7) Zarz¹dzenie Rektora Politechniki Gdañskiej nr 24/92 z dnia 19 paŸdziernika
1992 r. – Regulamin gospodarki finansowej Politechniki Gdañskiej.

8) Zarz¹dzenie Rektora Politechniki Gdañskiej nr 16/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r.
– Zasady przyznawania pracownikom dodatków za prace wykonywane
w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

9) Zarz¹dzenie Rektora Politechniki Gdañskiej nr 12/2005 z dnia 14 marca 2005 r.
– Regulamin Pracy w Politechnice Gdañskiej.

10) Zarz¹dzenie Rektora Politechniki Gdañskiej nr 8/2005 z dnia 25 lutego 2005 r.
– Regulamin Zamówieñ Publicznych Politechniki Gdañskiej.

11) Regulamin organizacyjny Politechniki Gdañskiej obowi¹zuj¹cy od dnia 1 wrze-
œnia 1998 r.

12) Instrukcja wyborcza Politechniki Gdañskiej zatwierdzona przez senat dnia 26
stycznia 2005 r.

13) Regulamin Samorz¹du Doktorantów Politechniki Gdañskiej.
14) Regulamin Samorz¹du Studentów Politechniki Gdañskiej.

§ 92
1. Zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Interpretacja postanowieñ statutu nale¿y do senatu.

§ 93
1. Statut uchwalony w dniu 7 czerwca 2006 roku przez Senat Politechniki Gdañ-

skiej na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia
2006 r.

2. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszego statutu traci moc statut Politechniki Gdañ-
skiej z dnia 3 lipca 1991 r. z wyj¹tkiem § 62 ust. 7, który wchodzi w ¿ycie 1
wrzeœnia 2008 r. Do czasu rozpoczêcia kadencji komisji oceniaj¹cych, o których
mowa w § 62 ust. 3, dzia³aj¹ komisje oceniaj¹ce, których sk³ad zosta³ ustalony
przed uchwaleniem niniejszego statutu.
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Za³¹cznik nr 1

1. Wzór sztandaru Politechniki Gdañskiej:

2. Wzór herbu Politechniki Gdañskiej:

3. Wzór flagi Politechniki Gdañskiej:
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Za³¹cznik nr 2

Regulamin
nadawania tytu³u doktora honoris causa Politechniki Gdañskiej

§ 1
Tytu³ i godnoœæ doktora honoris causa jest najwy¿szym honorowym wyró¿nieniem
akademickim Politechniki Gdañskiej i mo¿e byæ nadany osobom spe³niaj¹cym wa-
runki okreœlone w § 8 ust. 2 statutu Politechniki Gdañskiej.

§ 2
Z inicjatyw¹ nadania tytu³u doktora honoris causa mog¹ wyst¹piæ:
1) wydzia³ Politechniki Gdañskiej uprawniony do nadawania stopnia doktora habili-

towanego,
2) rektor Politechniki Gdañskiej.

§ 3
Doktorat honoris causa Politechniki Gdañskiej jest nadawany przez senat.

§ 4
W przypadku gdy inicjatorem nadania tytu³u doktora honoris causa jest rektor PG,
zwraca siê on z proœb¹ o przeprowadzenie przewodu do wydzia³u PG maj¹cego
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

§ 5
Wydzia³, który przeprowadza przewód, podejmuje uchwa³ê o wszczêciu postêpo-
wania oraz wyznacza promotora. Stanowi to podstawê do udzielenia przez senat
zgody lub odrzucenia wniosku.

§ 6
W przypadku pozytywnego stanowiska senatu, wnioskodawca jest zobowi¹zany do
przedstawienia co najmniej dwóch recenzji. Recenzentem musi byæ osoba z tytu-
³em naukowym profesora.

§ 7
Po uzyskaniu pozytywnych recenzji rada wydzia³u prowadz¹cego postêpowanie
podejmuje uchwa³ê w sprawie wyst¹pienia do senatu PG o nadanie tytu³u i godno-
œci doktora honoris causa.

§ 8
Wniosek o nadanie tytu³u i godnoœci doktora honoris causa Politechniki Gdañ-
skiej zostaje przed³o¿ony wraz ze szczegó³owym uzasadnieniem oraz zebrany-
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mi recenzjami senatowi, który w tajnym g³osowaniu podejmuje uchwa³ê o jego
nadaniu.

§ 9
Pozytywna uchwa³a senatu stanowi podstawê do przeprowadzenia uroczystej pro-
mocji doktorskiej wed³ug scenariusza stosowanego w Politechnice Gdañskiej, zgod-
nie z tradycj¹ akademick¹.

§ 10
Dokumentem nadania doktoratu honoris causa Politechniki Gdañskiej jest dyplom,
wrêczany podczas uroczystego posiedzenia senatu.

§11
Nazwiska doktorów honoris causa Politechniki Gdañskiej umieszcza siê na specjal-
nej tablicy znajduj¹cej siê w centralnym miejscu gmachu g³ównego.
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Za³¹cznik nr 3

Wzór Medalu za Zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej

b) Medal za Zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej

a) Z³oty Medal za Zas³ugi dla Politechniki Gdañskiej
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Za³¹cznik nr 4

Tryb zwo³ywania posiedzeñ i pracy organów kolegialnych
Politechniki Gdañskiej

I. Przepisy ogólne

§ 1
Kompetencje organów kolegialnych Uczelni i ich sk³ad okreœlaj¹ Ustawa i statut.

§ 2
Tryb zwo³ywania posiedzeñ i pracy organów kolegialnych okreœlaj¹ Ustawa i statut.

§ 3
Organy kolegialne obraduj¹ na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

§ 4
Stanowisko organów kolegialnych w sprawach nale¿¹cych do ich ustawowych
i statutowych kompetencji wyra¿ane jest w formie uchwa³y.

§ 5
Przewodnicz¹cym senatu jest rektor, a przewodnicz¹cymi rad wydzia³ów s¹ dziekani.

II. Zwo³ywanie posiedzeñ

§ 6
Posiedzenia organu kolegialnego zwo³ywane s¹ w trybie zwyczajnym co najmniej
jeden raz w miesi¹cu, z wyj¹tkiem okresów wolnych od zajêæ dydaktycznych, lub
w trybie nadzwyczajnym.

§ 7
Posiedzenia w trybie zwyczajnym zwo³uje przewodnicz¹cy organu kolegialnego z poda-
niem terminu, miejsca i porz¹dku obrad, co najmniej 48 godzin przed wyznaczon¹ dat¹.

§ 8
1. Posiedzenia w trybie nadzwyczajnym zwo³uje przewodnicz¹cy:

1) z inicjatywy w³asnej,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 cz³onków organu kolegialnego.

2. Termin nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego ustala przewodnicz¹-
cy tego organu, przy czym termin posiedzenia zwo³ywanego na wniosek cz³on-
ków tego organu nie mo¿e przypadaæ póŸniej ni¿ w czternaœcie dni od daty z³o-
¿enia wniosku.
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3. Posiedzenia w trybie nadzwyczajnym, z podaniem terminu, miejsca i porz¹dku
obrad, zwo³uje siê co najmniej 24 godziny przed wyznaczon¹ dat¹.

III. Ustalanie porz¹dku obrad i rozsy³anie materia³ów

§ 9
1. Porz¹dek obrad zwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego ustala przewod-

nicz¹cy organu kolegialnego na podstawie:
1) inicjatywy w³asnej,
2) decyzji organu kolegialnego, podjêtych na jego poprzednim posiedzeniu,

w tym dotycz¹cych spraw wniesionych przez cz³onków organu,
3) wniosku co najmniej 1/5 cz³onków organu kolegialnego lub wszystkich przed-

stawicieli grupy spo³ecznoœci akademickiej, je¿eli ich liczba jest mniejsza ni¿
1/5 sk³adu tego organu.

2. Przewodnicz¹cy organu kolegialnego jest odpowiedzialny za wprowadzenie we
w³aœciwym czasie do projektu porz¹dku obrad spraw, które powinny byæ rozpa-
trzone przez ten organ.

3. Porz¹dek obrad nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego okreœla prze-
wodnicz¹cy tego organu. Zwo³uj¹c nadzwyczajne posiedzenie organu kolegial-
nego na wniosek cz³onków danego organu, przewodnicz¹cy organu okreœla po-
rz¹dek obrad zgodnie z treœci¹ wniosku.

§ 10
Do zawiadomienia o posiedzeniu zwo³anym w trybie zwyczajnym nale¿y do³¹czyæ
porz¹dek obrad, protokó³ z poprzedniego posiedzenia organu kolegialnego oraz
projekty uchwa³ i inne materia³y.

IV. Obecnoœæ na posiedzeniu

§ 11
1. Uczestnictwo cz³onków organu kolegialnego w jego posiedzeniach jest obowi¹z-

kowe.
2. W razie nieobecnoœci nale¿y przedstawiæ usprawiedliwienie przewodnicz¹cemu

organu kolegialnego.

§ 12
1. W posiedzeniu senatu z g³osem doradczym uczestnicz¹: kanclerz, kwestor,

dyrektor biblioteki uczelnianej, dyrektorzy instytutów uczelnianych, dyrektorzy/
kierownicy centrów badawczych i dydaktycznych, kierownicy studiów uczelnia-
nych oraz jeden przedstawiciel ka¿dego zwi¹zku zawodowego dzia³aj¹cego w
Uczelni.

2. W posiedzeniach rady wydzia³u:
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1) uczestnicz¹, z g³osem doradczym, dyrektor administracyjny wydzia³u, jeden
przedstawiciel ka¿dego zwi¹zku zawodowego dzia³aj¹cego na wydziale,

2) mog¹ uczestniczyæ, z g³osem doradczym, zaproszeni przez dziekana:
a) profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Uczelni jako dodatko-

wym miejscu pracy oraz w niepe³nym wymiarze czasu pracy,
b) emerytowani profesorowie oraz emerytowani doktorzy habilitowani i docen-

ci, którzy byli zatrudnieni na wydziale przed przejœciem na emeryturê,
3. Przewodnicz¹cy organów kolegialnych mog¹ zapraszaæ na posiedzenia tak¿e

inne osoby.

V. Przebieg posiedzenia

§ 13
1. Posiedzenie organu kolegialnego prowadzi przewodnicz¹cy organu kolegialne-

go lub upowa¿niony przez niego cz³onek tego organu.
2. Posiedzenie w sprawie przewodnicz¹cego organu kolegialnego prowadzi osoba

wybrana przez ten organ.

§ 14
1. Organ kolegialny zatwierdza porz¹dek obrad posiedzenia zwyczajnego.
2. Za zgod¹ wiêcej ni¿ 1/2 obecnych cz³onków organu kolegialnego, do porz¹dku

obrad mog¹ byæ w³¹czone sprawy nieujête w porz¹dku obrad, z wyj¹tkiem spraw
osobowych.

§ 15
1. Punkt porz¹dku obrad zwi¹zany z podjêciem uchwa³y referuje wnioskodawca lub

upowa¿niony przez niego uczestnik posiedzenia.
2. Referuj¹cy przedstawia zwiêŸle przes³anki do podjêcia uchwa³y, wyniki prac przy-

gotowawczych oraz projekt uchwa³y wraz z uzasadnieniem.
3. Odpowiednie komisje przedstawiaj¹ opinie dotycz¹ce projektów uchwa³.

§ 16
1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ.
2. W razie wniosków formalnych, przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoœci¹.
3. W dyskusji nad projektem uchwa³y mo¿na zabraæ g³os w zasadzie tylko jeden

raz, wypowiadaj¹c siê za lub przeciw uchwale.
4. Przewodnicz¹cy mo¿e odebraæ g³os, je¿eli dyskutant odbiega od tematu dyskusji.

§ 17
1. G³osowanie mo¿na przeprowadziæ, je¿eli obecnych jest wiêcej ni¿ po³owa cz³on-

ków statutowego sk³adu organu kolegialnego, chyba, ¿e Ustawa lub statut okre-
œlaj¹ wy¿sze wymagania.
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2. G³osowanie w sprawie istotnych decyzji dotycz¹cych poszczególnych grup spo-
³ecznoœci akademickiej nastêpuje po zasiêgniêciu opinii ich przedstawicieli w or-
ganie kolegialnym.

§ 18
1. Uchwa³y, z wyj¹tkiem przypadków okreœlonych w ust. 2, s¹ podejmowane w g³o-

sowaniu jawnym.
2. W g³osowaniu tajnym podejmowane s¹ uchwa³y:

a) w sprawach osobowych,
b) na zarz¹dzenie przewodnicz¹cego,
c) na wniosek cz³onka organu kolegialnego.

§ 19
Uchwa³a obejmuj¹ca wiêcej ni¿ jedn¹ decyzjê mo¿e byæ g³osowana ³¹cznie, je¿eli
nikt z obecnych nie zg³osi sprzeciwu.

§ 20
1. W sprawie wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowa-

nego oraz tytu³u naukowego profesora g³osuj¹ tylko osoby posiadaj¹ce tytu³ na-
ukowy lub stopieñ doktora habilitowanego

2. W sprawie uchwa³y o nadanie doktoratu honoris causa g³osuj¹ wszyscy cz³onko-
wie organu kolegialnego.

§ 21
1. Uchwa³y organu kolegialnego s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, chy-

ba ¿e Ustawa lub statut okreœlaj¹ wy¿sze wymagania.
2. W szczególnoœci uchwa³y senatu w sprawach:

1) przyjêcia lub zmiany statutu – wymagaj¹ wiêkszoœci co najmniej 2/3 statuto-
wego sk³adu senatu,

2)  osobowych – wymagaj¹ wiêkszoœci bezwzglêdnej,
3) ponownego g³osowania uchwa³ zawieszonych przez rektora – wymagaj¹ wiêk-

szoœci co najmniej 3/4 g³osów w obecnoœci co najmniej 2/3 statutowego sk³a-
du senatu.

3. Uchwa³y rady wydzia³u w sprawach osobowych wymagaj¹ wiêkszoœci bezwzglêdnej.

§ 22
1. Ilekroæ w statucie jest mowa o podjêciu uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, na-

le¿y przez to rozumieæ, ¿e liczba g³osów wa¿nie oddanych za wnioskiem jest
wiêksza od liczby g³osów przeciw (mniejsza od sumy g³osów przeciw i wstrzymu-
j¹cych siê, lecz wiêksza od liczby g³osów przeciw).

2. Ilekroæ w statucie jest mowa o podjêciu uchwa³y bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³o-
sów, nale¿y przez to rozumieæ, ¿e za uchwa³¹ (wnioskiem, kandydatem) odda-
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na zosta³a liczba g³osów co najmniej o jeden wiêksza od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów (przeciw i wstrzymuj¹cych siê).

3. Ilekroæ w statucie jest mowa o podjêciu uchwa³y przez wiêkszoœæ kwalifikowan¹,
nale¿y przez to rozumieæ, ¿e za uchwa³¹ (wnioskiem, kandydatem) g³osowa³a
wiêksza liczba cz³onków organu ni¿ po³owa, okreœlona stosunkiem g³osów odda-
nych za uchwa³¹ do ogólnej liczby uprawnionych do g³osowania lub ogólnej licz-
by bior¹cych udzia³ w g³osowaniu, np. 2/3, 3/4.

§ 23
1. Cz³onkowie organu kolegialnego maj¹ prawo wystêpowania z interpelacjami do

przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cy organu kolegialnego lub osoba przez niego upowa¿niona ma obo-

wi¹zek odpowiedzieæ na interpelacjê na najbli¿szym posiedzeniu danego organu.

§ 24
Prze³o¿enie obrad nad niewyczerpan¹ czêœci¹ porz¹dku obrad nie jest uwa¿ane za
ich zakoñczenie, lecz za przerwê w obradach. Czas trwania tej przerwy okreœla
organ kolegialny.

VI. Komisje

§ 25
1. Dla usprawnienia swych prac organ kolegialny powo³uje sta³e i doraŸne komisje

oraz okreœla ich sk³ad i zadania.
2. Przewodnicz¹cych komisji powo³uje organ kolegialny na wniosek przewodnicz¹-

cego.
3. Komisje organów kolegialnych sk³adaj¹ siê z cz³onków danego organu oraz in-

nych pracowników, doktorantów i studentów Uczelni.

§ 26
1. Komisja przyjmuje sprawy przedstawione do rozpatrzenia przez organ kolegial-

ny lub jego przewodnicz¹cego.
2. Komisje sta³e mog¹ uchwaliæ  swój regulamin. Regulamin zatwierdza organ kole-

gialny.  
3. Komisje maj¹ prawo korzystania z pomocy konsultantów i ekspertów.
4. Rezultaty prac komisji przedstawiane s¹ organowi kolegialnemu w formie opinii,

wniosków lub projektów uchwa³.
5. Stanowisko komisji jest ustalane w drodze g³osowania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³o-

sów, w obecnoœci co najmniej po³owy cz³onków komisji.

§ 27
Ka¿dy cz³onek organu kolegialnego ma prawo wniesienia w³asnej koncepcji
w rozpatrywanej sprawie poprzez pisemne zg³oszenie jej do komisji.
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VII. Obs³uga organizacyjna

§ 28
1. Obs³ugê organizacyjn¹ senatu prowadzi Biuro Rektora, a obs³ugê rad wydzia³ów

osoba lub osoby wyznaczone przez dziekana.
2. Obs³ugê organizacyjn¹ komisji organów kolegialnych prowadz¹ jednostki organi-

zacyjne wyznaczone odpowiednio przez rektora lub dziekana.

§ 29
1. Posiedzenia organu kolegialnego s¹ protoko³owane.
2. Protoko³owaniu podlegaj¹ streszczenia wypowiedzi cz³onków organów kolegial-

nych i osób zaproszonych, natomiast wnioski i uchwa³y stanowi¹ za³¹czniki do
protokó³u.

3. Ka¿dy wystêpuj¹cy mo¿e wnosiæ o umieszczenie swojej wypowiedzi w ca³oœci
jako za³¹cznika do protoko³u, pod warunkiem, ¿e jego wyst¹pienie zosta³o od-
czytane i z³o¿one na piœmie na tym samym posiedzeniu.

4. Protokó³ wymaga zatwierdzenia przez organ kolegialny. Ka¿dy uczestnik posie-
dzenia ma prawo do wniesienia uwag i sprostowañ.

5. Uchwa³y i protoko³y obrad organów kolegialnych, z wyj¹tkiem spraw, o których
mowa w ust. 6 – po ich zatwierdzeniu s¹ jawne dla wszystkich cz³onków spo³ecz-
noœci akademickiej Uczelni.

6. Czêœci protoko³ów obrad objête tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ mog¹ byæ
udostêpnione jedynie osobom maj¹cym prawa dostêpu do tego typu informacji.

§ 30
Senat lub rady wydzia³ów mog¹, nie naruszaj¹c niniejszych zasad, uchwaliæ w³asne
regulaminy.
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Za³¹cznik nr 5

Zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego
Politechniki Gdañskiej przez osoby niebêd¹ce pracownikami, doktorantami

lub studentami Politechniki Gdañskiej

I. Zasady ogólne
 
1. System biblioteczno-informacyjny Uczelni tworzy biblioteka uczelniana oraz wy-

dzia³owe biblioteki specjalistyczne (filie).
2. Szczegó³owe zasady korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uczel-

ni okreœla Regulamin Udostêpniania Zbiorów Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañ-
skiej.

3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki uczelnianej odbywa siê w formie:
1) prezentacyjnej – w czytelniach i pracowniach bibliotecznych,
2) wypo¿yczeñ – w wypo¿yczalni.

4. Korzystanie ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni przez oso-
by niebêd¹ce pracownikami, doktorantami i studentami Politechniki Gdañskiej
nie mo¿e naruszaæ umów licencyjnych oraz praw autorskich.

 
II. Korzystanie ze zbiorów w czytelniach i pracowniach bibliotecznych

 
5. Prawo do korzystania ze zbiorów w czytelniach i pracowniach bibliotecznych ma

ka¿dy zainteresowany, legitymuj¹cy siê wa¿nym dokumentem to¿samoœci.
6. Korzystanie ze zbiorów w czytelniach i pracowniach bibliotecznych jest bezp³atne.
7. Czytelnie i pracownie biblioteczne udostêpniaj¹ w³asne zbiory w zakresie okre-

œlonym Regulaminem Udostêpniania Zbiorów Biblioteki G³ównej Politechniki
Gdañskiej.

 
III. Korzystanie z wypo¿yczalni

 
8. Osoby niebêd¹ce pracownikami, doktorantami i studentami Politechniki Gdañ-

skiej maj¹ prawo do korzystania z wypo¿yczalni.
9. Wypo¿ycza siê zbiory biblioteczne okreœlone w Regulaminie Udostêpniania Zbio-

rów Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañskiej.
10. Dokumentem uprawniaj¹cym do wypo¿yczania zbiorów bibliotecznych jest kar-

ta biblioteczna Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañskiej.
11. Kartê biblioteczn¹ Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañskiej mog¹ otrzymaæ:

1) pracownicy i studenci pañstwowych szkó³ wy¿szych,
2) pracownicy instytutów naukowo-badawczych województwa pomorskiego,
3) pracownicy instytucji publicznych województwa pomorskiego,
4) uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego,
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5) studenci, doktoranci i pracownicy niepublicznych szkó³ wy¿szych wojewódz-
twa pomorskiego,

6) w³aœciciele i pracownicy przedsiêbiorstw, prowadz¹cych dzia³alnoœæ na tere-
nie województwa pomorskiego.

12. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañ-
skiej jest przed³o¿enie:
1) wype³nionej deklaracji zawieraj¹cej dane personalne i zobowi¹zanie prze-

strzegania Regulaminu Udostêpniania Zbiorów Biblioteki G³ównej Politech-
niki Gdañskiej;

2) przed³o¿enie dokumentów:
a) pracownicy i studenci pañstwowych szkó³ wy¿szych – dowód osobisty

i legitymacja studencka oraz skierowanie z biblioteki uczelni macierzystej
wraz z klauzul¹ wspó³odpowiedzialnoœci materialnej za wypo¿yczone dzie³a,

b) pracownicy instytutów naukowo-badawczych i pracownicy instytucji pu-
blicznych województwa pomorskiego – dowód osobisty i porêczenie insty-
tucji zatrudniaj¹cej wraz z klauzul¹ wspó³odpowiedzialnoœci materialnej
za wypo¿yczone dzie³a,

c) uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego – legity-
macja szkolna i inny dokument to¿samoœci oraz porêczenie szko³y wraz
z klauzul¹ wspó³odpowiedzialnoœci materialnej za wypo¿yczone dzie³a,

d) studenci, doktoranci i pracownicy niepublicznych szkó³ wy¿szych oraz w³a-
œciciele i pracownicy przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ na tere-
nie województwa pomorskiego – dokument to¿samoœci, legitymacja stu-
dencka i porêczenie biblioteki (uczelni) z klauzul¹ wspó³odpowiedzialno-
œci materialnej za wypo¿yczone dzie³a oraz dokonanie wp³aty, która nie
podlega zwrotowi, na rzecz Politechniki Gdañskiej, w wysokoœci okreœlo-
nej w cenniku us³ug bibliotecznych;

3) wniesienie op³aty za wydan¹ kartê biblioteczn¹ zgodnie z cennikiem us³ug
bibliotecznych.

13. Wa¿noœæ karty bibliotecznej Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañskiej ustala siê
nastêpuj¹co:
1) studenci pañstwowych szkó³ wy¿szych – na czas trwania studiów,
2) pracownicy pañstwowych szkó³ wy¿szych, instytutów naukowo-badawczych

oraz instytucji publicznych województwa pomorskiego – na piêæ lat od daty
zapisu,

3) uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego – na czas
trwania nauki w szkole,

4) studenci, doktoranci i pracownicy niepublicznych szkó³ wy¿szych oraz w³a-
œciciele i pracownicy przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie
województwa pomorskiego – na okres 1 roku od daty zapisu.

14. Przed³u¿enie karty bibliotecznej Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañskiej na-
stêpuje po przed³o¿eniu dokumentów wymienionych w pkt 12.
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15. Karta biblioteczna Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañskiej uprawnia czytelni-
ków spoza Uczelni do wypo¿yczenia dwóch dzie³ na okres dwóch miesiêcy
z mo¿liwoœci¹ prolongaty wypo¿yczenia na okres jednego miesi¹ca.

16. Karty bibliotecznej Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañskiej nie wolno odstêpo-
waæ innej osobie. O zagubieniu karty bibliotecznej, a tak¿e o zmianie danych
osobowych nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ bibliotekê uczelnian¹.

17. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu ksi¹¿ki biblioteka uczelniana sto-
suje nastêpuj¹ce sankcje:
1) zablokowanie konta czytelniczego,
2) karê pieniê¿na naliczan¹ zgodnie z cennikiem us³ug bibliotecznych,
3) po trzykrotnym bezskutecznym monitowaniu biblioteka uczelniana ma pra-

wo wyst¹pienia z powództwa cywilnego do s¹du w³aœciwego dla siedziby
Uczelni.

18. W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypo¿yczonych ksi¹¿ek spo-
sób uregulowania zobowi¹zañ czytelnika wobec biblioteki uczelnianej okreœla
Regulamin Udostêpniania Zbiorów Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañskiej.

19. U¿ytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego spoza Uczelni, posiadaj¹cy
kartê biblioteczn¹ Biblioteki G³ównej Politechniki Gdañskiej, zobowi¹zani s¹ do
uregulowania zobowi¹zañ wobec niej w ci¹gu 14 dni od utraty porêczenia.
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Za³¹cznik nr 6

Regulamin wyborczy Politechniki Gdañskiej

§ 1
W drodze wyborów obsadzane s¹ w Politechnice Gdañskiej stanowiska rektora,
prorektorów, dziekanów, prodziekanów oraz mandaty przedstawicieli pracowników,
doktorantów i studentów w organach kolegialnych oraz w kolegiach elektorów.

§ 2
1. W celu przeprowadzenia wyborów, senat Politechniki Gdañskiej do koñca listo-

pada ostatniego roku swojej kadencji, tworzy okrêgi wyborcze oraz powo³uje uczel-
nian¹ komisjê wyborcz¹ licz¹c¹ od piêciu do siedmiu osób, w tym jej przewodni-
cz¹cego.

2. W celu przeprowadzenia wyborów w okrêgach obejmuj¹cych wydzia³y, rady wy-
dzia³ów powo³uj¹ w terminie okreœlonym w ust. 1 wydzia³owe komisje wyborcze,
licz¹ce od piêciu do siedmiu osób, w tym ich przewodnicz¹cych.

3. Do przeprowadzenia wyborów w pozosta³ych okrêgach rektor, w terminie okre-
œlonym w ust.1, powo³uje okrêgowe komisje wyborcze licz¹ce od piêciu do sied-
miu osób, w tym ich przewodnicz¹cych.

§ 3
1. Do zadañ uczelnianej komisji wyborczej nale¿y organizowanie i nadzorowanie

przebiegu wyborów w Uczelni, a w szczególnoœci:
1) opracowanie instrukcji wyborczej, w której ustala siê szczegó³owy tryb prze-

prowadzania wyborów w Uczelni, zatwierdzanej przez senat,
2) ustalanie terminarza czynnoœci wyborczych,
3) podzia³ mandatów w uczelnianym kolegium elektorów wed³ug stanu zatrud-

nienia w dniu 1 stycznia roku wyborów,
4) nadzorowanie przebiegu wyborów w wydzia³ach,
5) ustalanie i og³aszanie list kandydatów na stanowiska rektora i prorektorów,
6) organizowanie i przeprowadzanie zebrañ wyborczych w celu wyboru rektora

i prorektorów,
7) stwierdzenie wyboru cz³onków uczelnianego kolegium elektorów oraz wyboru

rektora i prorektorów,
8) rozstrzyganie protestów wyborczych,
9) stwierdzenie niewa¿noœci wyborów w przypadku nieprawid³owego ich prze-

biegu,
10) rozstrzyganie w¹tpliwoœci dotycz¹cych spraw zwi¹zanych z przebiegiem

  wyborów,
11) zabezpieczenie dokumentacji wyborów.

2. Do zadañ wydzia³owej komisji wyborczej nale¿y w szczególnoœci:
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1) ustalanie szczegó³owego terminarza czynnoœci wyborczych,
2) organizowanie i przeprowadzanie wydzia³owych zebrañ wyborczych w celu

wyboru cz³onków senatu i uczelnianego kolegium elektorów spoœród nauczy-
cieli akademickich i pozosta³ych pracowników wydzia³u, z zastrze¿eniem
§ 9 regulaminu,

3) organizowanie i przeprowadzanie wydzia³owych zebrañ wyborczych w celu
wyboru wydzia³owego kolegium elektorów,

4) organizowanie i przeprowadzanie zebrañ wyborczych w celu wyboru przed-
stawicieli do rady wydzia³u oraz wyboru dziekana i prodziekanów,

5) informowanie uczelnianej komisji wyborczej o ustalonym szczegó³owym ter-
minarzu czynnoœci wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów,

6) zabezpieczenie dokumentacji wyborów.
3. Do zadañ okrêgowej komisji wyborczej nale¿y w szczególnoœci:

1) ustalanie szczegó³owego terminarza czynnoœci wyborczych,
2) organizowanie i przeprowadzanie okrêgowych zebrañ wyborczych w celu wy-

boru przedstawicieli do senatu i uczelnianego kolegium elektorów spoœród pra-
cowników jednostkach uczelnianych i administracji centralnej Uczelni,

3) informowanie uczelnianej komisji wyborczej o ustalonym szczegó³owym ter-
minarzu czynnoœci wyborczych, jak równie¿ o przebiegu i wynikach wyborów,

4) zabezpieczenie dokumentacji wyborów.

§ 4
1. Po wyborze rektora i prorektorów senat ustala liczbowy sk³ad senatu nastêpnej

kadencji, spe³niaj¹cy wymogi art. 61 ust. 3 i 4 Ustawy i § 23 ust. 3 i 4 statutu oraz
aktualnej struktury Uczelni.

2. Po wyborze dziekana i prodziekanów rada wydzia³u ustala liczbowy sk³ad rady
nastêpnej kadencji, spe³niaj¹cy wymogi art. 67 ust. 4 i 5 Ustawy i § 28 ust. 3 i 4
statutu.

§ 5
1. Ca³kowita liczba cz³onków uczelnianego kolegium elektorów jest równa potrojo-

nej liczbie cz³onków ustêpuj¹cego senatu. Procentowy udzia³ przedstawicieli po-
szczególnych grup spo³ecznoœci akademickiej, odpowiada procentowemu udzia-
³owi tych grup w ustêpuj¹cym senacie.

2. Reprezentanci profesorów i doktorów habilitowanych w uczelnianym kolegium
elektorów wybierani s¹ przez profesorów i doktorów habilitowanych na zebra-
niach zorganizowanych przez wydzia³owe i okrêgowe komisje wyborcze.

3. Reprezentanci pozosta³ych nauczycieli akademickich w uczelnianym kolegium
elektorów wybierani s¹ przez cz³onków tej grupy pracowniczej na zebraniach
zorganizowanych przez wydzia³owe komisje wyborcze.

4. Elektorów spoœród pozosta³ych nauczycieli akademickich zatrudnionych poza
wydzia³ami wybiera siê na zebraniach organizowanych przez okrêgowe komisje
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wyborcze. Liczba elektorów jest proporcjonalna do stanu zatrudnienia w jednost-
kach na dzieñ 1 stycznia roku wyborów.

5. Elektorów spoœród studentów i doktorantów wybiera siê odpowiednio zgod-
nie z regulaminem samorz¹du studentów i regulaminem samorz¹du dokto-
rantów. Podzia³u mandatów w obrêbie tej grupy wyborczej dokonuje uczel-
niana komisja wyborcza proporcjonalnie do liczebnoœci studentów i dokto-
rantów wed³ug stanu na dzieñ 30 listopada roku poprzedzaj¹cego kalendarzo-
wy rok wyborczy.

6. Elektorów spoœród pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi wybiera
siê na zebraniach organizowanych przez wydzia³owe i okrêgowe komisje wyborcze.

7. W przypadku, kiedy liczba mandatów elektorskich przypadaj¹cych na grupê pra-
cownicz¹ okreœlon¹ w  ustêpie 3, 4 i 6 jest ni¿sza, ni¿ liczba okrêgów wybor-
czych, senat mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie wyborów w po³¹czonych okrêgach
wyborczych.

§ 6
Kadencja uczelnianego kolegium elektorów oraz wydzia³owych kolegiów elektorów
trwa cztery lata i up³ywa z chwil¹ wyboru kolegiów na now¹ kadencjê.

§ 7
Wybory rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywaj¹ siê kolejno w od-
rêbnych terminach ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym ¿e wybory
rektora i prorektorów powinny byæ przeprowadzone do dnia 31 maja, a dziekanów
i prodziekanów do dnia 15 czerwca w ostatnim roku up³ywaj¹cej kadencji.

§ 8
1. Kandydatów na stanowisko rektora mog¹ zg³aszaæ wszyscy pracownicy, dokto-

ranci i studenci Uczelni, którzy maj¹ czynne prawo wyborcze.
2. Liczbê prorektorów, od dwóch do piêciu, okreœla rektor-elekt, proponuj¹c wstêp-

ny podzia³ ich funkcji, i przedstawia uczelnianej komisji wyborczej po jednym
kandydacie na ka¿de stanowisko prorektora.

3. Kandydat na stanowisko prorektora w³aœciwego ds. studenckich wymaga akcep-
tacji wiêkszoœci przedstawicieli studentów i doktorantów w uczelnianym kolegium
elektorów. Niezajêcie stanowiska w terminie 5 dni roboczych od dnia przedsta-
wienia kandydata uwa¿a siê za wyra¿enie zgody.

§ 9
Przedstawiciele poszczególnych grup pracowniczych, studentów i doktorantów
w senacie s¹ wybierani w trybie okreœlonym w § 41 ust. 1 statutu. W przypadku
kiedy liczba mandatów przypadaj¹cych na grupê pracownicz¹ jest ni¿sza ni¿ liczba
okrêgów wyborczych, senat mo¿e uchwaliæ przeprowadzenie wyborów w po³¹czo-
nych okrêgach wyborczych.
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§ 10
Liczbê cz³onków wydzia³owych kolegiów elektorów okreœlaj¹ ustêpuj¹ce rady wy-
dzia³ów. W sk³ad wydzia³owego kolegium elektorów wchodz¹ wybrani przedstawi-
ciele grup pracowników, studentów i doktorantów. Do ustalenia procentowego sk³a-
du wydzia³owego kolegium elektorów stosuje siê odpowiednio § 28 ustêp 3 statutu.

§ 11
1. Kandydatów na stanowisko dziekana mog¹ zg³aszaæ wydzia³owej komisji wybor-

czej wszyscy pracownicy wydzia³u, doktoranci i studenci, którzy maj¹ czynne
prawo wyborcze.

2. Liczbê prodziekanów, od dwóch do czterech, oraz wstêpny podzia³ ich funkcji
okreœla dziekan-elekt i przedstawia wydzia³owej komisji wyborczej po jednym
kandydacie na ka¿de stanowisko prodziekana.

3. Kandydat na stanowisko prodziekana w³aœciwego ds. studenckich wymaga ak-
ceptacji wiêkszoœci przedstawicieli studentów i doktorantów w wydzia³owym ko-
legium elektorów. Niezajêcie stanowiska w terminie 3 dni roboczych od dnia przed-
stawienia kandydata uwa¿a siê za wyra¿enie zgody.

§ 12
Przedstawiciele poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów w ra-
dzie wydzia³u wybierani s¹ w trybie okreœlonym w § 41 ust. 2 statutu.

§ 13
W trakcie wyborów organów nowo utworzonego wydzia³u rolê urzêduj¹cego dzie-
kana w procedurach wyborczych spe³nia rektor, zaœ ustêpuj¹cej rady wydzia³u
– senat.

§ 14
1. Wybory do organów kolegialnych i wyborczych Uczelni s¹ wa¿ne niezale¿nie od

liczby oddanych g³osów.
2. Wybory organów jednoosobowych s¹ wa¿ne wówczas, gdy w zebraniu wybor-

czym uczestniczy:
1) w pierwszym terminie nie mniej ni¿ 2/3 cz³onków kolegium elektorów,
2) w drugim terminie nie mniej ni¿ 50% cz³onków kolegium elektorów.

3. Wybory s¹ rozstrzygane bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, tj. ponad po³ow¹ od-
danych g³osów wa¿nych. Wyborcy oddaj¹ g³os do urny osobiœcie.

§ 15
Kierownicy jednostek organizacyjnych, na wniosek kandydatów do organów jedno-
sobowych, s¹ zobowi¹zani zapewniæ techniczn¹ obs³ugê przedwyborczych zebrañ
informacyjnych zwo³ywanych w takim terminie, aby zakoñczy³y siê nie póŸniej ni¿
na 24 godziny przed terminem zebrania wyborczego.
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Za³¹cznik nr 7

Regulamin przyznawania nagród pracownikom niebêd¹cym nauczycielami
akademickimi za osi¹gniêcia w pracy zawodowej

§ 1
Uczelnia tworzy corocznie fundusz nagród w wysokoœci 1% od planowanych rocz-
nych wynagrodzeñ pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi, z prze-
znaczeniem na nagrody dla tej grupy pracowników.

§ 2
Z ogólnej kwoty funduszu nagród corocznie, w porozumieniu ze zwi¹zkami zawo-
dowymi, wyodrêbnia siê kwotê z przeznaczeniem na rezerwê rektora. Pozosta³¹
kwotê funduszu dzieli siê na poszczególne jednostki organizacyjne proporcjonalnie
do wykonania wynagrodzeñ osobowych za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca.
Wysokoœæ funduszu nagród dla poszczególnych jednostek ustala Dzia³ P³ac, a po
zatwierdzeniu przez rektora, zawiadamia jednostki o wysokoœci przyznanej kwoty.

§ 3
Nagroda mo¿e zostaæ przyznana pracownikowi, który przepracowa³ w Politechnice
Gdañskiej co najmniej jeden rok i wykaza³ siê w ubieg³ym roku:
1) Szczególnymi osi¹gniêciami w wykonaniu konkretnych zadañ s³u¿bowych w tym

tak¿e w pracach nagrodzonych zespo³ów naukowo-badawczych.
2) Wyró¿niaj¹cym siê spe³nianiem obowi¹zków s³u¿bowych.

§ 4
Pracownikowi przechodz¹cemu na emeryturê lub rentê, na wniosek prze³o¿onego,
rektor mo¿e przyznaæ nagrodê przed terminem rozdzia³u.

§ 5
Indywidualna wysokoœæ nagrody nie mo¿e przekraczaæ 2-krotnego œredniego mie-
siêcznego wynagrodzenia pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi
za poprzedni rok.

§ 6
Kierownicy jednostek organizacyjnych sk³adaj¹ do rektora wnioski o przyznanie
nagród wytypowanym pracownikom. Kanclerz sk³ada wnioski o nagrody dla podle-
gaj¹cych mu kierowników administracji centralnej. Nagrodê dla kanclerza i pracow-
ników podlegaj¹cych bezpoœrednio rektorowi przyznaje rektor z w³asnej inicjatywy.

§ 7
Nagrody dla wszystkich pracowników przyznaje rektor.
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§ 8
Nagrodzeni przez rektora pracownicy otrzymuj¹ okolicznoœciowe dyplomy, których
kopie przekazywane s¹ do akt osobowych pracownika. Wyp³ata nagród nastêpuje
najpóŸniej do 5 paŸdziernika.


