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Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty 
Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych 
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Report on the activities of the University Team for the Monitoring of the Implementation of the 
Principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the 
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oraz   

and 
 

Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca 
i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG 
w okresie 07.2019 – 12.2019 r.  
 

Report on the activities of the University Team for the Implementation of the Principles of the 
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of 
Researchers at GUT in the period 07.2019 – 12.2019  

 

1. Komunikacja wewnętrzna: 
 

Internal communication: 
 

W drugiej połowie 2019 r. odbywały się liczne spotkania: 

 Uczelnianych Zespołów ds. Wdrażania i Monitorowania wdrażania zasad Europejskiej 
Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych 
na Politechnice Gdańskiej,  

 zespołów roboczych spośród członków tych zespołów, 

 innych uczelnianych komisji, których członkowie należą również do ww. zespołów.  

Zespoły opracowały m.in. akty wewnętrzne PG, dotyczące wdrażania zasad Karty i Kodeksu 
na PG w ramach Strategii HR4R PG na lata 2019-2022, a także zmian w strukturze 
i funkcjonowaniu Uczelni o zmienionym profilu na profil badawczy, jak również dokumenty 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, wytyczne dla nowych lub zmienianych 
funkcjonalności uczelnianego portalu Moja PG i strony internetowej PG (np. 
https://pg.edu.pl/badawcza/). 

In the second half of 2019 there were numerous meetings of: 

 the University Teams for the Implementation and Monitoring of the Implementation of the 
Principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the 
Recruitment of Researchers at Gdańsk University of Technology 

 working teams also consisting of the members of the University Teams  

 other working teams whose members also belong to the Teams mentioned above.  

The teams drew up, among others, GUT internal acts regarding the implementation of the Principles of 
the Charter and the Code at GUT as part of the HR4R GUT Strategy for the period 2019-2022, and 
formulated changes in the structure and functioning of the University with a changed profile - a research 
profile. Additionally, the teams also drew up documents on health and safety at work, and guidelines for 
new or changed functionalities of My GUT university portal and GUT website (e.g. 
https://pg.edu.pl/research-university/main-page). 

2. Podjęte działania Zespołów i członków Zespołów w zakresie wdrażania zasad Karty i Kodeksu 
 

Actions taken by Teams and Team members in events related to the implementation of the Charter and 
the Code: 
 

1) Opracowanie planu działania na rzecz wdrażania zasad Karty i Kodeksu na PG w ramach 
Strategii HR4R PG na lata 2019-2022 (Uchwała Senatu nr 344/2019/XXIV).  
 

Formulating the action plan for implementing the principles of the Charter and the Code at GUT as part 
of the HR4R GUT Strategy for the period 2019-2022 (Senate Resolution No. 344/2019/XXIV). 
 

2) Przygotowanie "Wewnętrznego Przeglądu wdrożenia Planu Działań" (ang. Internal Review) 
oraz „Raportu samooceny wg listy kontrolnej OTM-R” (ang. OTM-R checklist).  
 

https://pg.edu.pl/research-university/main-page


Preparing the Internal Review regarding the implementation of GUT Action Plan and the OTM-R self-
assessment checklist. 

3) Wprowadzenie zmian w składzie osobowym Uczelnianych Zespołów ds.: 

 opracowania wytycznych zatrudniania nauczycieli akademickich na Politechnice 
Gdańskiej,  

 wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy 
Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej oraz 
współpracującego z nim Zespołu opiniodawczo-doradczego, 

 monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu 
Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej. 

Introducing changes in the composition of the University Teams for: 

 the development of guidelines for the recruitment of academic teachers at GUT  

 the implementation of the Principles of the European Charter for Researchers and the Code of 
Conduct for the Recruitment of Researchers at GUT 

 the monitoring of the implementation of the Principles of the European Charter for 
Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers at GUT. 

3. Podjęte działania Uczelni w zakresie wdrażania zasad Karty i Kodeksu, w tym: 

 szkolenia i inne aktywności do podniesienia kompetencji kadry akademickiej,  

 publikowanie informacji o wynikach prac naukowych, współpracy, nagrodach, uzyskanym 
dofinansowaniu 

 promowanie osiągnięć naukowych  

 promowanie aktywności kobiet 
 

Actions taken by the University regarding the implementation of the Principles of the Charter and the Code: 

 trainings and other activities to increase the competence of the academic staff 

 publishing of information about the results of research works, cooperation, prizes, obtained funding 

 promoting research achievements  

 promoting women’s activity 

 

Przykłady tych działań: 
 

Examples of the abovementioned actions: 

Lp. 
No. 

Termin 

Date 

Przykład działania 
Example of an action 

1)  7-10.2019 r. 

7-10.2019 

Szkolenia dla naukowców organizowane przez Bibliotekę PG w ramach 
projektu POWER 3.4: 
- Język Angielski,  
- Nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych,  
- Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów,  
- Wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu czyli OSINT 
(Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich 
zastosowanie w procesie Dydaktycznym,  
- Możliwości i zastosowania funkcjonalności systemów informatycznych PG  
w pracy dydaktycznej,  
- Tworzenie zasobów edukacyjnych – prowadzenie zajęć na uczelnianej 
platformie eNauczanie. 
 

Trainings for researchers organised by GUT Library under the project POWER 3.4: 
- English 
- Modern methods of visualisation of didactic materials 
- The art of self-presentation for teachers and lecturers 
- Searching for and analysing information using open-source methods, i.e. OSINT (Open 
Source Intelligence) using open sources of information and their application in the 
didactic process 
- Possibilities and applications of the functionalities of GUT IT systems in didactic work 
- Creating educational resources - conducting classes on the University's e-Learning 
platform. 
 

https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/szkolenia-power-3.4 

https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/szkolenia-power-3.4


Lp. 
No. 

Termin 

Date 

Przykład działania 
Example of an action 

2)  7-12.2019 r. 

7-12.2019 

(Realizacja w trybie ciągłym) – szkolenia i konsultacje dla naukowców, 
organizowane przez Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG: 
- Łączenie kont ORCID i PBN , 
- Plan Zarządzania Danymi, 
- Wykorzystanie portali OUP, 
- Scientific databases and information skills for doctoral students 
(https://pg.edu.pl/dsn/zim-2019/2020) 
 

(Realisation in a continuous mode) - training sessions and consultations for researchers 
organised by GUT Library Open Science Competence Centre: 
- Linking ORCID and Polish Scientific Bibliography accounts 
- Data Management Plan 
- Use of OUP portals 
- Scientific databases and information skills for doctoral students.  
(https://pg.edu.pl/dsn/zim-2019/2020) 
 

https://pg.edu.pl/openscience/szkolenia  

3)  7-12.2019 r. 

7-12.2019 

Szkolenia dla naukowców w ramach projektu “Zintegrowany Program Rozwoju  
Politechniki Gdańskiej” POWER 3.5: 
- Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, 
multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych,  
- Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia 
webinariów i spotkań on-line „ClickMeeting”. 
 

Trainings for researchers under the project ‘Integrated Programme of Development of 
Gdańsk University of Technology’ POWER 3.5: 
- Operating the ‘Lectora’ software for creating responsive, multimedia and interactive 
educational modules 
- Operating IT tools for organising and conducting webinars and online meetings 
‘ClickMeeting’. 
 

https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia 

4)  7-12.2019 r. 

7-12.2019 

(Realizacja w trybie ciągłym) – Publikowanie informacji dotyczących Szkoły 
Doktorskiej na PG, w tym rekrutacji, programów kształcenia, finansowania 
oraz uregulowań prawnych. 
 

(Realisation in a continuous mode) – Publishing information about GUT Doctoral School, 
including recruitment procedures, educational programmes, financing and legal 
regulations. 
 

https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/aktualnosci  

5)  7-12.2019 r. 

7-12.2019 

(Realizacja w trybie ciągłym) – W ramach projektu “Zintegrowany Program 
Rozwoju Politechniki Gdańskiej” POWER 3.5 rozpoczęto realizację programu 
kompetencji wielokulturowych "Tutoring dla nauczycieli akademickich". 
 

(Realisation in a continuous mode) – Under the project ‘Integrated Programme of 
Development of Gdańsk University of Technology’ POWER 3.5, implementation of the 
multicultural competence programme ‘Tutoring for academic teachers’ began. 

6)  7-12.2019 r. 

7-12.2019 

(Realizacja w trybie ciągłym) – Aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym instrukcji, przez Dział 
Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. 
 

(Realisation in a continuous mode) – Updating of internal regulations on occupational 
health and safety, including instructions, by the Occupational Health and Safety and Fire 
Safety Inspectorate. 
 

https://pg.edu.pl/dzial-bezp-higieny-pracy-i-ochrony-ppoz/  

7)  1-3.07.2019 r.  

1-3.07.2019 

Organizacja 37. Konferencji Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych 
Polskich Uczelni Technicznych (WM PUT). 
 

Organisation of the 37th Conference of the College of Deans of the Mechanical 
Engineering Faculties of Polish Technical Universities. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-127  

https://pg.edu.pl/dsn/zim-2019/2020
https://pg.edu.pl/dsn/zim-2019/2020
https://pg.edu.pl/openscience/szkolenia
https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/aktualnosci
https://pg.edu.pl/dzial-bezp-higieny-pracy-i-ochrony-ppoz/
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-127


Lp. 
No. 

Termin 

Date 

Przykład działania 
Example of an action 

8)  2.07.2019 r. 

2.07.2019 

 

Podpisanie umowy o konsorcjum naukowym pomiędzy PG a konsorcjum 
przemysłowym, złożonym z Budimex S.A., Grupy Lotos S.A. i Orlen Asfalt Sp. 
z o.o. 
 

Signing the agreement on the scientific consortium between GUT and the industrial 
consortium, composed of companies: Budimex S.A., Grupa Lotos S.A. and Orlen Asfalt 
Sp. z o.o. 
 

https://www.cire.pl/item,182916,1,0,0,0,0,0,orlen-asfalt-grupa-lotos-i-budimex-
tworza-konsorcjum-naukowe.html  

9)  8.07.2019 r. 

8.07.2019 

Opublikowanie informacji o zjeździe na PG dziekanów inżynierii środowiska, 
górnictwa i energetyki z 20 ośrodków w Polsce. 
 

Publication of information about the Congress of Deans of Environmental Engineering, 
Mining and Energy from 20 centres in Poland at GUT. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-127  

10)  9.07.2019 r. 

9.07.2019 

Podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie inżynierii materiałowej z 
Koreańskim Instytutem Inżynierii Materiałowej (Korea Institute of Materials 
Science).  

Na mocy porozumienia każdego roku pięcioro studentów lub doktorantów PG 
będzie mogło wyjechać do Korei, aby uczestniczyć w projektach badawczych 
realizowanych przez KIMS. Pracownicy PG i Korea Institute of Materials 
Science będą natomiast wspólnie prowadzić badania naukowe oraz 
uczestniczyć w wykładach, warsztatach, sympozjach i kursach. 
 

Signing the cooperation agreement in the field of materials engineering with the Korea 
Institute of Materials Science. 

Under the agreement, five students or doctoral students from GUT will be able to travel 
to Korea each year to participate in KIMS research projects. Moreover, GUT employees 
and Korea Institute of Materials Science will jointly conduct scientific research and 
participate in lectures, workshops, symposia and courses. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-127  

11)  11.07.2019 r. 

11.07.2019 

Podpisanie umowy o współpracy w zakresie poszukiwań rozwiązań, które 
pozwolą szybciej przewidywać możliwości występowania ekstremalnych 
zjawisk pogodowych z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
 

 

Signing the cooperation agreement with the Institute of Meteorology and Water 
Management in order to seek solutions that will make it possible to faster predict the 
possibility of occurrence of extreme weather phenomena. 
 

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/politechnika-gdanska-bedzie-
wspolpracowac-z-imgw-przy-tworzeniu-prognoz-pogody,a,150497  

12)  11.07.2019 r. 

11.07.2019 

Pięcioro młodych naukowców z PG zdobyło stypendia w pierwszej edycji 
programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). 
 

Five young scientists from GUT won scholarships in the first edition of the Polish 
National Agency for Academic Exchange programme. 
 

https://nawa.gov.pl/images/Iwanowska/Iwanowska_Lista-rankingowa_1.-
nabor-wnioskow.pdf  

13)  15.07.2019 r.  

15.07.2019 

Zespół naukowców z PG wspólnie z gminą Kępice podjął współpracę nad 
nowatorskim systemem odbioru i segregacji odpadów komunalnych.  
 

A team of GUT researchers together with the Kępice municipality undertook cooperation 
on an innovative municipal waste collection and segregation system. 
 

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/rewolucja-w-
segregacji-inteligentne-pojemniki-zidentyfikuja-i-rozlicza-
uzytkownika,128977.html  

14)  19-20.09.2019 r. 

19-20.09.2019 

Organizacja konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów. 
 

Organisation of the e-Technologies in Engineering Education conference. 
 

https://pg.edu.pl/etee  

https://www.cire.pl/item,182916,1,0,0,0,0,0,orlen-asfalt-grupa-lotos-i-budimex-tworza-konsorcjum-naukowe.html
https://www.cire.pl/item,182916,1,0,0,0,0,0,orlen-asfalt-grupa-lotos-i-budimex-tworza-konsorcjum-naukowe.html
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-127
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-127
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/politechnika-gdanska-bedzie-wspolpracowac-z-imgw-przy-tworzeniu-prognoz-pogody,a,150497
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/politechnika-gdanska-bedzie-wspolpracowac-z-imgw-przy-tworzeniu-prognoz-pogody,a,150497
https://nawa.gov.pl/images/Iwanowska/Iwanowska_Lista-rankingowa_1.-nabor-wnioskow.pdf
https://nawa.gov.pl/images/Iwanowska/Iwanowska_Lista-rankingowa_1.-nabor-wnioskow.pdf
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/rewolucja-w-segregacji-inteligentne-pojemniki-zidentyfikuja-i-rozlicza-uzytkownika,128977.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/rewolucja-w-segregacji-inteligentne-pojemniki-zidentyfikuja-i-rozlicza-uzytkownika,128977.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/rewolucja-w-segregacji-inteligentne-pojemniki-zidentyfikuja-i-rozlicza-uzytkownika,128977.html
https://pg.edu.pl/etee


Lp. 
No. 

Termin 

Date 

Przykład działania 
Example of an action 

15)  22.07.2019 r. 

22.07.2019 

Dr Magdalena Popowska z WZiE oraz architekt IARP Janusz Gujski z WA 
zostali odznaczeni Orderem Palm Akademickich, nadanym dekretem premiera 
Francji, na wniosek ministra edukacji narodowej tego kraju. 
 

Magdalena Popowska (Ph.D.) from the Faculty of Management and Economics and 
Janusz Gujski, titled architect by the Polish Chamber of Architects, from the Faculty of 
Architecture, were awarded the Order of the Academic Palm, issued by the decree of 
the Prime Minister of France, at the request of the French Minister of Education.  

https://pl.ambafrance.org/Odznaczenie-Janusza-Gujskiego-Magdaleny-
Popowskiej-Adama-Koperkiewicza-i-Alicji  

16)  26.07.2019 r. 

26.07.2019 

Nagroda Siemensa za chwytak o funkcjach ludzkiej dłoni dla mgr inż. Jacka 
Szkopek, doktoranta WEiA. 
 
 

Siemens award for gripper with the functions of the human hand for Jacek Szkopek 
(M.Sc. Eng.), doctoral student from the Faculty of Electrical and Control Engineering. 
 

https://pg.edu.pl/media/komunikaty-prasowe/nagrody-i-osiagniecia  

17)  9.08.2019 r. 

9.08.2019 

Uzyskanie 800 tys. zł dofinansowania w konkursie M-era.NET 2 dla projektu 
Funkeycat (functional grading by key doping in catalytic electrodes for proton 
ceramic cells), realizowanego we współpracy z uniwersytetem w Oslo i 
Instytutem Sintef w Norwegii oraz Instytutem Technologii Chemicznej 
Hiszpańskiej Narodowej Rady Naukowej. 
 

Obtaining funding in the amount of PLN 800,000 in the M-era.NET 2 competition for the 
Funkeycat project (functional grading by key doping in catalytic electrodes for proton 
ceramic cells), implemented jointly with the University of Oslo, the Sintef Institute in 
Norway, and the Institute of Chemical Technology of the Spanish National Research 
Council. 
 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/results-of-m-era-net-call-2018  

18)  4.09.2019 r. 

4.09.2019 

Uzyskanie 1,1 mln zł dofinansowania w programie PROM wspierającego 
międzynarodową wymianę stypendialną doktorantów i kadry akademickiej. 
 

Obtaining funding in the amount of PLN 1.1 million in the programme PROM, supporting 
international scholarship exchange of doctoral students and academic staff. 
 

https://pg.edu.pl/prom  

19)  9.09.2019 r. 

9.09.2019 

Uzyskanie 4,5 mln zł dla 3 projektów z WCh w ramach konkursu LIDER 
organizowanego przez NCBR. 
 

Obtaining the amount of PLN 4.5 million for the realisation of 3 projects from the Faculty 
of Chemistry under the competition LIDER organised by the National Centre for 
Research and Development. 
 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/4-5-
mln-zl-dla-naukowcow-z-pg-w-ramach-konkursu-lider  

20)  9.09.2019 r. 

9.09.2019 

Opublikowanie informacji o portalu Researchgate na stronie internetowej PG  
i zachęcanie naukowców do korzystania z możliwości jakie daje portal. 
 

Publishing information about the Researchgate portal on GUT website and encouraging 
researchers to take advantage of the opportunities offered by the portal. 
 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/-
/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/dolacz-do-spolecznosci-
politechniki-gdanskiej-na-researchgate  

21)  23.09.2019 r. 

23.09.2019 

Uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, w wysokości 2 751 273 zł, na remont i przekształcenie 
budynku „Hydromechanika” w nowoczesne centrum badań 
interdyscyplinarnych i przestrzeń dla wystaw. 
 

Obtaining funding in the amount of PLN 2,751,273 from the National Fund for 
Environmental Protection and Water Management for the renovation and transformation 
of the Hydromechanics building into a modern interdisciplinary research centre and 
exhibition space. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-128  

https://pl.ambafrance.org/Odznaczenie-Janusza-Gujskiego-Magdaleny-Popowskiej-Adama-Koperkiewicza-i-Alicji
https://pl.ambafrance.org/Odznaczenie-Janusza-Gujskiego-Magdaleny-Popowskiej-Adama-Koperkiewicza-i-Alicji
https://pg.edu.pl/media/komunikaty-prasowe/nagrody-i-osiagniecia
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/results-of-m-era-net-call-2018
https://pg.edu.pl/prom
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/4-5-mln-zl-dla-naukowcow-z-pg-w-ramach-konkursu-lider
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/4-5-mln-zl-dla-naukowcow-z-pg-w-ramach-konkursu-lider
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/dolacz-do-spolecznosci-politechniki-gdanskiej-na-researchgate
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/dolacz-do-spolecznosci-politechniki-gdanskiej-na-researchgate
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/dolacz-do-spolecznosci-politechniki-gdanskiej-na-researchgate
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-128
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Przykład działania 
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22)  23.09.2019 r. 

23.09.2019 

Spółka Spin-out Politechniki Gdańskiej, Chitone sp. Z o.o., pozyskała ok. 5,5 
mln zł finansowania na prace B+R w ramach konkursu NCBR „Szybka 
ścieżka” na rozwój technologii chitovelum® Pro. 
 

The Spin-out company of Gdańsk University of Technology, Chitone sp. z o.o., obtained 
funding in the amount of approx. PLN 5.5 million for R&D works for the development of 
chitovelum® Pro technology under the competition ‘Fast Track’ organised by the 
National Centre for Research and Development. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-128 

23)  27.09.2019 r. 

27.09.2019 

Przyjęcie PG do organizacji AACSB (Association to Advance Collegiate 
Schools of Business), ogólnoświatowego stowarzyszenia uczelni 
ekonomicznych. 
 

Admission of GUT to the Association to Advance Collegiate Schools of Business,  
a global association of economic universities. 
 

https://pg.edu.pl/aktualnosci/-
/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnika-gdanska-czlonkiem-
prestizowej-miedzynarodowej-organizacji-aacsb  

https://www.aacsb.edu/  

24)  4.10.2019 r. 

4.10.2019 

Podpisanie umowy o konsorcjum z Politechniką Warszawską, Instytutem 
Badawczym Dróg i Mostów oraz spółkami Budimex S.A., Grupy LOTOS S.A.  
i ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w ramach programu badawczego pt. „Optymalizacja 
konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów 
modyfikowanych”. 
 

Signing of the agreement on the consortium with Warsaw University of Technology, 
Road and Bridge Research Institute and companies Budimex S.A., Grupa LOTOS S.A. 
and ORLEN Asfalt Sp. z o.o. under the research programme entitled ‘Optimization of the 
asphalt structure of road surfaces thanks to the use of modified asphalt’. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-129 

25)  9.10.2019 r. 

9.10.2019 

Diamentowy Grant w wysokości 220 tys. zł na badania nad fosforenem dla 
Krzysztofa Pyrchla, doktoranta Szkoły Doktorskiej. 
 

Krzysztof Pyrchel, student of the Doctoral School, obtained the Diamond Grant in the 
amount of PLN 220,000 for his research on phosphorene. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-130  

26)  9.10.2019 r. 

9.10.2019 

Uzyskanie ponad 220 tys. zł z NAWA na realizację dwóch projektów 
związanych z procesem umiędzynarodowienia uczelni w ramach programów 
„Promocja zagraniczna” oraz „Welcome to Poland”. 
 

Obtaining over PLN 220,000 funding from the Polish National Agency for Academic 
Exchange for the implementation of two projects related to the process of 
internationalisation of universities under the programmes ‘Foreign promotion’ and 
‘Welcome to Poland’. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-129  

27)  9-10.10.2019 r. 

9-10.10.2019 

Organizacja III Pomorskiej Konferencji Open Science oraz warsztatów Focus 
on Open Science na PG. 
 

Organisation of the 3rd Pomeranian Open Science Conference and Focus on Open 
Science workshops at GUT. 
 

https://www.focusopenscience.org/book/19gdansk-1 

28)  16.10.2019 r. 

16.10.2019 

Powołanie przez Senat PG prof. dr. hab. inż. Józefa Woźniaka z WETI na 
funkcję Rzecznika praw i wartości akademickich na kadencję 1.11.2019–
31.08.2020. 
 

Appointment of Professor Józef Woźniak from the Faculty of Electronics, 
Telecommunications and Informatics as the Ombudsman for Academic Rights and 
Values for the term 1 November 2019 to 31 August 2020. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-131  

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-128
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnika-gdanska-czlonkiem-prestizowej-miedzynarodowej-organizacji-aacsb
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnika-gdanska-czlonkiem-prestizowej-miedzynarodowej-organizacji-aacsb
https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnika-gdanska-czlonkiem-prestizowej-miedzynarodowej-organizacji-aacsb
https://www.aacsb.edu/
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-129
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-130
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-129
https://www.focusopenscience.org/book/19gdansk-1
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-131
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29)  30.10.2019 r. 

30.10.2019 

Uzyskanie przez PG statusu uczelni badawczej w ramach programu 
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). PG zajęła 2. miejsce 
wśród 10 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. 
 

GUT obtained the status of a research university under the ‘Initiative of Excellence - 
Research University’ programme. GUT took 2nd place among the 10 best academic 
centres in Poland. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-132  

https://www.gov.pl/web/nauka/bohaterowie-konkursu-idub-czyli-najlepsze-
uczelnie-w-kraju  

https://pg.edu.pl/badawcza  

https://pg.edu.pl/badawcza/idub-konkurs  

30)  6.11.2019 r. 

6.11.2019 

Zielony Laur 2018 dla prof. Hanny Obarskiej-Pempkowiak nadany przez 
Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” za opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnej technologii hydrofitowej w gospodarce komunalnej. 
 

Professor Hanna Obarska-Pempkowiak was awarded the Green Laurel 2018 by the 
Polish Chamber of Commerce ‘Eco-development’ for the development and 
implementation of innovative hydrophyte technology in the municipal economy. 
 

https://pg.edu.pl/documents/1152961/85091775/201909_2.pdf  

31)  13-14.11.2019 r. 

13-14.11.2019 

PG partnerem akademickim międzynarodowej konferencji Perspektywy 
Women in Tech Summit 2019. 
 

GUT as an academic partner of the Perspektywy Women in Tech Summit 2019 
international conference. 
 

https://womenintechsummit.pl/pl/ 

32)  14.11.2019 r. 

14.11.2019 

Podpisanie umowy licencyjnej między WM a spółką Hydromech S.A. na 
wynalazek dotyczący precyzyjnych mechanizmów silników satelitowych, 
opracowanych w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki WM. 
 

Signing the licence agreement between the Faculty of Mechanical Engineering and 
Hydromech S.A. company for the invention of precise mechanisms of satellite engines, 
developed at the Department of Mechanics and Mechatronics of the Faculty of 
Mechanical Engineering. 
 

http://hydromechsa.pl/pl/umowa-licencyjna-na-wynalazek/  

33)  19.11.2019 r. 

19.11.2019 

Otwarcie polsko-chińskiego laboratorium inżynierii elektromechanicznej na 
Uniwersytecie Dezhou w Chinach. 
 

Opening of the Polish-Chinese electromechanical engineering laboratory at Dezhou 
University in China. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-136  

34)  20.11.2019 r. 

20.11.2019 

Uruchomienie uczelnianego programu „Publikacje 2020”, w ramach którego 
Rektor PG przeznaczył milion zł na promocję publikacji autorstwa naukowców 
PG. 
 

Launching the university programme ‘Publications 2020’, under which the Rector of GUT 
allocated PLN 1 million to the promotion of publications by GUT researchers. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-135  

35)  21.11.2019 r. 

21.11.2019 

Komisja Europejska przekazała decyzję o utrzymaniu i przedłużeniu prawa do 
posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research dla PG na 
następne trzy lata. 
 

The European Commission forwarded the decision to maintain and extend the right to 
use the HR Excellence in Research distinction for GUT for the next three years. 

 

https://pg.edu.pl/excellence-in-research  

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-138  

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-132
https://www.gov.pl/web/nauka/bohaterowie-konkursu-idub-czyli-najlepsze-uczelnie-w-kraju
https://www.gov.pl/web/nauka/bohaterowie-konkursu-idub-czyli-najlepsze-uczelnie-w-kraju
https://pg.edu.pl/badawcza
https://pg.edu.pl/badawcza/idub-konkurs
https://pg.edu.pl/documents/1152961/85091775/201909_2.pdf
https://womenintechsummit.pl/pl/
http://hydromechsa.pl/pl/umowa-licencyjna-na-wynalazek/
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-136
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-135
https://pg.edu.pl/excellence-in-research
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-138
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36)  22.11.2019 r. 

22.11.2019 

6 młodych naukowców z PG znalazło się w gronie stypendystów Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Jarosław Gowin uhonorował 
naukowców, którzy „prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim 
poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i 
międzynarodowym zasięgu”. 
 

Six young researchers from GUT were among the scholarship holders of the Minister of 
Science and Higher Education. Minister Jarosław Gowin honored researchers who 
‘conduct innovative scientific research at a high level and have impressive research 
achievements of high prestige and international reach’. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-136  

37)  22.11.2019 r. 

22.11.2019 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr. inż. Mariusza Szkody z WCh za 
wyróżniającą rozprawę doktorską oraz działalność naukową w 2018 r. 
 

Prime Minister’s Award for Mariusz Szkoda (Ph.D. Eng.), from the Faculty of Chemistry, 
for an outstanding doctoral dissertation and research activity in 2018. 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-136  

38)  2.12.2019 r. 

2.12.2019 

5 naukowców z PG znalazło się wśród laureatów konkursów Narodowego 
Centrum Nauki: OPUS 17 i PRELUDIUM 17. Na realizację projektów 
badawczych otrzymają w sumie ponad 5,1 mln zł. 
 

Five researchers from GUT were among the winners of the National Science Centre 
competitions: OPUS 17 and PRELUDE 17. They will receive in total over PLN 5.1 million 
funding for their research projects. 
 

https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17  

39)  12.12.2019 r. 

12.12.2019 

Uruchomienie witryny internetowej dotyczącej realizacji programu IDUB 
(pg.edu.pl/badawcza). 
 

Launching the website regarding the implementation of the ‘Initiative of Excellence - 
Research University’ programme (pg.edu.pl/research-university). 
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-138  

40)  17.12.2019 r. 

17.12.2019 

Zorganizowanie seminarium naukowców PG i GUMed, ukierunkowanego na 
zbadanie potrzeb i możliwości obydwu uczelni w obszarach naukowych 
łączących rozwiązania technologiczne z medycyną. 
 

Organising a seminar with GUT and MUG researchers which focused on examining the 
needs and possibilities of both universities in research areas combining technological 
solutions with medicine.   
 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-139  

41)  30.12.2019 r. 

30.12.2019 

Prof. Magdalena Rucka oraz prof. Jacek Ryl zostali laureatami nagród 
Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. 
 

Professor Magdalena Rucka and professor Jacek Ryl became laureates of the IV 
Faculty of Technical Sciences of the Polish Academy of Sciences award. 
 

https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2850-nagrody-naukowe-
wydzialow-pan-przyznane  

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-140  

 

4. Uregulowanie prawne dotyczące wdrażania zasad Karty i Kodeksu Naukowca na PG: 
 

Legal regulations concerning the implementation of the Principles of the Charter and the Code 

for Researchers at GUT:  
 

1) Uchwała Senatu PG nr 344/2019/XXIV z 10 lipca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania planu 
działań w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania 
przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej w ramach Strategii 
HR4R PG na lata 2019-2022.  
 

GUT Senate Resolution No. 344/2019 / XXIV of 10 July 2019 regarding: giving opinion on the action 
plan for implementing the Principles of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct 
for the Recruitment of Researchers at Gdańsk University of Technology as part of the HR4R GUT 

https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-136
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-136
https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-138
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-139
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2850-nagrody-naukowe-wydzialow-pan-przyznane
https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2850-nagrody-naukowe-wydzialow-pan-przyznane
https://biuletyn.pg.edu.pl/biuletyn-140


Strategy for the years 2019-2022 .  
 

2) Uchwała Senatu PG nr 345/2019/XXIV z 10 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie przez 
Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut 
Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.  
 

GUT Senate Resolution No. 345/2019 / XXIV of 10 July 2019 regarding: introduction of the Regulations 
of the Doctoral School at Gdańsk University of Technology, run jointly by Gdańsk University of 
Technology, the Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences, and the Institute 
of Water Engineering of the Polish Academy of Sciences.  
 

3) Zarządzenie Rektora PG nr 29/2019 z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Strategii 
HR4R PG na lata 2019–2022.  
 

Decree of the Rector of GUT No. 29/2019 of 28 August 2019 regarding: implementation of the HR4R 
GUT Strategy for the years 2019-2022.  
 

4) Zarządzenie Rektora PG nr 30/2019 z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia 
Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku nr 20 Wydziału Inżynierii Lądowej  
i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej 
nr 14/2005 z 15 marca 2005 r.  
 

Decree of the Rector of GUT No. 30/2019 of 30 August 2019 regarding: introduction of Fire Safety 
Instructions for building No. 20 of the Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk 
University of Technology and amendments to the Decree of the Rector of Gdańsk University of 
Technology from 15 March 2005.  
 

5) Zarządzenie Rektora PG nr 31/2019 z 9 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia 
Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków nr 12, 26, 60 i 61–64 Wydziału 
Elektrotechniki i Automatyki.  
 

Decree of the Rector of GUT No. 31/2019 of 9 September 2019 regarding: introduction of the Fire 
Safety Instructions for buildings No. 12, 26, 60 and 61–64 of the Faculty of Electrical and Control 
Engineering. 
 

6) Zarządzenie Rektora PG nr 32/2019 z 9 września 2019 r. w sprawie: postępowania  
z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.  
 

Decree of the Rector of GUT No. 32/2019 of 9 September 2019 regarding: handling of hazardous 
chemical substances and mixtures.  
 

7) Zarządzenie Rektora PG nr 33/2019 z 9 września 2019 r. w sprawie: zasad przydzielania 
pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.   
 

Decree of the Rector of GUT No. 33/2019 of 9 September 2019 regarding: the principles for assigning 
personal protective equipment, clothing and work footwear to employees.  
 

8) Zarządzenie Rektora PG nr 34/2019 z 12 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu pracy Politechniki Gdańskiej oraz uchylenia Zarządzenia Rektora Politechniki 
Gdańskiej nr 10/2017 z 23 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu oceny 
okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na 
Politechnice Gdańskiej.  
 

Decree of the Rector of GUT No. 34/2019 of 12 September 2019 regarding: introduction of the Work 
Regulations of Gdańsk University of Technology and repealing the Decree of the Rector of Gdańsk 
University of Technology No. 10/2017 of 23 June 2017 regarding: approval of the Regulations for 
periodic evaluation of employees who are not academic teachers employed at Gdańsk University of 
Technology.  
 

9) Zarządzenie Rektora PG nr 38/2019 z 1 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia 
regulaminu organizacyjnego Politechniki Gdańskiej.  
 

Decree of the Rector of GUT No. 38/2019 of 1 October 2019 regarding: introduction of organisational 
regulations of Gdańsk University of Technology.  
 

10) Uchwała Senatu PG nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r. w sprawie: Regulaminu 
określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz 
szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 
 



GUT Senate Resolution No. 367/2019 / XXIV of 26 September 2019 regarding: Regulations 
determining the procedure for granting the degree of doctor and the detailed procedure for granting the 
degree of doctor of science.  
 

11) Uchwała Senatu PG nr 368/2019/XXIV z 26 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia 
Regulaminu rady dyscypliny naukowej/rady dziedziny naukowej.  
 

GUT Senate Resolution No. 368/2019 / XXIV of 26 September 2019 regarding: adoption of the 
Regulations of the Scientific Discipline Board / Field of Science Board.  
 

12) Uchwała Senatu PG nr 369/2019/XXIV z 16 października 2019 r. w sprawie: powołania 
rzecznika praw i wartości akademickich na Politechnice Gdańskiej.  
 

GUT Senate Resolution No. 369/2019 / XXIV of 16 October 2019 regarding: appointing the 
Ombudsman for Academic Rights and Values at Gdańsk University of Technology.  
 

13) Uchwała Senatu PG nr 371/2019/XXIV z 16 października 2019 r. w sprawie: zasad i trybu 
nadawania tytułu „Osobowość Politechniki Gdańskiej” oraz wzoru wyróżnienia. 
 

GUT Senate Resolution No. 371/2019 / XXIV of 16 October 2019 regarding: rules and procedure for 
granting the title ‘Personality of Gdańsk University of Technology’ and the award pattern for the 
certificate.  
 

14) Uchwała Senatu PG nr 375/2019/XXIV z 16 października 2019 r. w sprawie: wyrażenia 
zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektu pt. "Politechnika 
Dostępna". 
 

GUT Senate Resolution No. 375/2019 / XXIV of 16 October 2019 regarding: granting consent for 
participation in the project entitled ‘Accessible University of Technology’ by Gdańsk University of 
Technology.  
 

15) Zarządzenie Rektora PG nr 43/2019 z 29 października 2019 r. w sprawie: wprowadzenia 
Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku nr 4 Centrum Nanotechnologii A 
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej wraz z Dokumentem zabezpieczenia 
przed wybuchem.   
 

Decree of the Rector of GUT No. 43/2019 of 29 October 2019 regarding: introduction of Fire Safety 
Instructions together with the Explosion Protection Document for building No. 4 of the Nanotechnology 
Center A of the Faculty of Applied Physics and Mathematics.  
 

16) Pismo okólne Rektora PG nr 34/2019 z 29 października 2019 r. w sprawie: procedury 
sprawdzania treści rozpraw doktorskich za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 
(JSA). 
 

Circular Letter of the Rector of GUT No. 34/2019 of 29 October 2019 regarding: procedure for checking 
the content of doctoral dissertations using the Uniform Anti-plagiarism System.  
 

17) Uchwała Senatu PG nr 384/2019/XXIV z 20 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia 
zmian w Statucie Politechniki Gdańskiej.  
 

GUT Senate Resolution No. 384/2019 / XXIV of 20 November 2019 regarding: amendments to the 
Statute of Gdańsk University of Technology.  
 

18) Zarządzenie Rektora PG nr 54/2019 z 17 grudnia 2019 r. w sprawie: procedury dotyczącej 
zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od uzyskanych w ramach stosunku pracy 
przychodów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z tytułu korzystania 
przez nich z praw autorskich lub rozporządzania przez nich prawami autorskimi. 
 

Decree of the Rector of GUT No. 54/2019 of 17 December 2019 regarding: procedure concerning the 
application of 50% of tax deductible expenses on the revenues of employees who are not academic 
teachers by virtue of their use of copyright or of their exercising of those rights. 

5. Publikowanie informacji/informowanie:  
 

Publication of information:  
 

1) Strona internetowa PG: https://pg.edu.pl.    

GUT website: https://pg.edu.pl/en.    

2) Dedykowana strona internetowa: https://pg.edu.pl/excellence-in-research/en.  
 

https://pg.edu.pl/
https://pg.edu.pl/en
https://pg.edu.pl/excellence-in-research/en


Dedicated website: https://pg.edu.pl/excellence-in-research/. 

3) Anglojęzyczna strona internetowa: https://pg.edu.pl/excellence-in-research/en/.  
 

Dedicated website in English: https://pg.edu.pl/excellence-in-research/en/.  
 

4) Strony internetowe Działów: Naukowego, Projektów, Bezpieczeństwa, Higieny Pracy  
i Ochrony Przeciwpożarowej, Zarządzania Jakością.  
 

Websites of Scientific Affairs, Project, Occupational Health and Safety and Fire Safety, Personnel, and 
Quality Management Offices.  
 

5) Biuletyn PG.  
 

GUT Bulletin. 

Przewodniczący Zespołu ds. wdrożenia    Przewodniczący Zespołu ds. monitorowania 
Prorektor ds. organizacji i rozwoju PG    Prorektor ds. nauki PG 
Chairperson of the Team for Implementation                                    Chairperson of the Team for Monitoring 
Vice-Rector for Organisation and Development  Vice-Rector for Scientific Research 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------------- 
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz     prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski 
Professor Dariusz Mikielewicz      Professor Sławomir Milewski 

https://pg.edu.pl/excellence-in-research/
https://pg.edu.pl/excellence-in-research/en/
https://pg.edu.pl/excellence-in-research/en/

