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JM Rektor PG prof. E. Uittbrodt w piśmie z dnia 19 lutego 1991 r. po
informował społeczność politechniczną, że podjął decyzję o wydawaniu
z dniem 1 marca 1991 r. dwutygodnika "SERWIS INFORMACYJNY POLITECH
NIKI GDAŃSKIEJ". Równocześnie zwrócił się z apelem o przekazywanie
informacji do Biura Rektora /gin.gł. p.2l6, tel. 17-10/.
Jak już informowała prasa w dniu 10 stycznia 1991 r. w PG odbyło się
inauguracyjne posiedzenie'’RADY RKKT0RÎ)'./ POMORZA GDAŃSKIEGO. Jej
przewodniczącym, w wyniku ta jnego głosowania, został wybrany rektor
naszej uczelni, prof. E. I/ittbrodt.
Na posiedzeniu Senatu PG, w dniu 13 lutego 1991 r. , czł. rzeczywisty
:PAN prof.. Antoni Rutkowski wręczył prof. Dama ze mu vl.TILGMî PO WI naj
wyższo odznaczenie Wydz. Nauk Rolniczych i leśnych PAN Medal profi
Michała Oczapowskiego. V ostatnim numerze "Głosu Politechniki Gdań
skie j" /nr 13 z lutego 1991 f./ ukazała się informacja o tym wyda
rzeniu, które wymaga poszerzonego komentarza.
Na wniosek Wydziału Elektroniki Sonat PG w dniu 13 lutego 1991 r.
podjął jednomyślną uchwałę .o przyznaniu doktoratu honoris causa. PG
Pr°f • Dieterowi A.MŁYŃSKIEMU % Uniwersytetu w Karlsruhe. Promotorem__
jest prof; M.Białko /zoh."Głos PG" nr 13/. Uroczystość nadania dok
toratu odbędzie się prawdopodobnie 23 maja 1991 r. w Auli Politech
niki Gdańskiej.
Wynik finansowy PG w r.olcu 1990 jolt pozytywny, co potwierdza bilans
przyjęty przez MEN w dniu 1o lutego 1991 r. Nadwyżka w działalności
dydaktycznej wynosi 20,9 mld zl /są to między innymi, niewykorzystane
środki,jakie uczelnia otrzymała w grudniu 1990 r. i styczniu 1991 r.
oraz niewykorzystane środki na poszczególnych wydziałach, a także
wpływy bankowe i inne wpłaty Zewnętrzne/. Nadwyżka w umownej działa
lności badawczej wynisła (3,1 mld zł. Łączny zatem zysk Politechniki
Gdańskiej wyniósł około 27 mld zł. Zgodnie z obowiązującymi zasadami
został on globalnie podzielony na:
- fundusz obrotowy uczelni - 13,5 mld. zł
- fundusz rozwoju
- 11,3 mld zł
- uczelniany fundusz nagród - 1,2 mld zł /20?ó od nadwyżki w BZ/
Szczegółowy podział funduszów rozwoju i nagród na poszczególne jed
nostki organizacyjne dokonany zostanie w najbliższym czasie - na
podstawie obowiązujących zarządzeń JM.Rektora PG.
W dalszym ciągu nieznana jest wielkość dotacji budżetowej dla uczel
ni na działalność dydaktyczną w 1991 r. Otrzymaliśmy natomiast
/do chwili obecnej/ w styczniu 1991 r. ok. 7,5 mld zł na realizację
projektów badawczych /granty/, a ponadto w lutym zapowiedziano dota
cje w wys 0!;ó-ści2-ł,2 mld zl na badania w ramach działa Jności statuto
wej oraz 13,8 mld z! na badania v:Ja sito. Gs 1.a toczne decyzje zapadną
w najbliższym czasie.
Z dniem I lutego 1991 r. zo 'n.lo zmieniono Rozpor
a trów w sprawie warunków , form, trybu przyzna -»an •
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ora Si wysokości świadczeń pomocy 'materialnej dla studentów studiów
dziennych. Przyznawanie pomocy materia ino j ■;
Odbywać, .się wyłącznie
w ramach środków z budżotsi państwa przyznanych.uczelni. Stypendia
studentom znajdujących'się w trudnej sytuacji matorialnoj przyznaje
STUDENCKA KOMISJA STYPENDIALNA.
'
Trzech studentów Politechniki Gdańskięjwzięło udział w The European
Debate Championship w Kopenhadze w dniacbftf - .17 lutego 1991 r. Polska
reprezentowana była tylko przez dwie uczelnie.
20 lutego 1991 r. w gabinecie JM Rektora odbyło się spotkanie z wice
wojewodą gdańskim doc. Józefem Borzyszkowskim. Dyskusja dotyczyła
przede wszystkim przyszłościowej lokalizacji uczelni oraz współpracy
z regionem.
JM Rektor prof. E.Vittbrodt wziął udział w posiedzeniu Advisory Board
w dniach 25L - 3M lutego 1991 r. w J.cTą.fytiie. Zdecydowano, że w ramach
realizowanego programu TEMPUS prowadzona będzie w PG Europejska Szko
ła Mechaniki.
Zgodnie z obowiązującym statutem PG został ogłoszony konkurs na stano
wiska: kierownika Osiedla Studenckiego i kierownika Działu BHP. Za
interesowani pracownicy Politechniki Gdańskiej mogą składać swojo
oferty i zasięgać informacji o konkursie w .Dziale Osobowym. Oferty
należy składać do dnia 12 marca 1991 r. Roztrzygnięeie konkursu nas
tąpi do dnia 30 marca 1991 r.
. .
X-lecie NSZ. Z okazji tego jubileuszu NSZ PG organizuje w naszej uczeL
ni /obole innych wspólnych imprez/ koncerty dla społeczności akademic
kiej Trójmiasta. Pierwszy koncert "TURYSTYCZNIE I NIE TYLŃO" odbył
się 1 marca 1991 r. a Auli PG, a drugi, również w tej samej sali, od
będzie się 2 marca 1991 r- pt. "SZANTY Z NZS-om". Akcentem koriczącym
DNI KZS-u będzie impreza sportowa w Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu PG. Warto przypomnieć, że uroczystość otwarcia obchodów
X~lecia NZS w Trójtnieście odbyła się 22 lutego 1991 r. w Ratuszu Sta
romiejskim.
Pismem z dnia 22 lutego 1991 r. JM Rektor powierzył prof. Wiesławowi
Andersowi funkcję pełnomocnika rektora ds. architektury i przestrzen
nego -zagospodarowania Politechniki Gdańskiej na okres kadencji 1990199325 lutego 1991 r. podjęta została decyzja o powołaniu rolctorskioj
komisji ds. Politechniki Otwartej. Jej przewodniczącym został prof,
Mieczysław' Fe Id.Komis ja ta w programie swojego działania będzie obej
mowała rownież^oprócz otwartych wykładów, sprawy koncertów muzycznych,
wystaw ltd.
Prof. Piotr Kowalik decyzją JM Rektora z dnia 26 lutego 1991 r. zos
tał przewodniczącym nowej rektorskiej komisji ds. ochrony środowiska,
która między innymi uczestniczyć będzie w ocenie i programowaniu dłu
gofalowych działań nastawionych na uczestniczenie naszej uczelni
w programach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotyczących ochrony
środowiska, zwłaszcza w programie TEMPUS.
Z dnicni 15 lutego 199 1 r. wzrosła cena obiadów studenckich - obecnie
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