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 Dziekan   
 

       
Zarządzenie  

Dziekana Wydziału Chemicznego nr 3/2022 

 

L.dz.159/WCH/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 

 

 

 

Dotyczy: zasad przyznawania nagród za publikacje naukowe oraz patenty na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2022 roku. 
 
§ 1 
Dziekan Wydziału Chemicznego (WCH) Politechniki Gdańskiej ustanawia zasady przyznawania 
nagród za publikacje naukowe oraz patenty dla pracowników i doktorantów Wydziału Chemicznego. 
 
§ 2 
Zasady obowiązują dla osiągnięć opublikowanych i udokumentowanych w bazie „Moja PG”                       
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022. 
 
§ 3 
O uzyskanie nagrody może ubiegać się pracownik lub doktorant WCH (doktorant  – uczestnik 
studiów doktoranckich prowadzonych lub szkoły doktorskiej, jeżeli jest współautorem publikacji lub 
patentu z pracownikiem Wydziału zaliczanym do liczby N.), który wskazał w afiliacji PG WCH,                       
w przedłożonym do premiowania osiągnięciu. W przypadku wielu afiliacji przypisanych jednemu 
autorowi ubiegającemu się o przyznanie nagrody konieczne jest, aby w chwili składania wniosku                    
o premię autor był wliczony do liczby N pracowników WCH (tj. pracownik ujęty we wniosku                             
o przyznanie środków finansowych na subwencję badawczą WCH w roku uzyskania nagradzanego 
osiągnięcia). Premiowane są publikacje opublikowane w czasopismach przypisanych do dyscyplin 
„Nauki Chemiczne” oraz „Inżynieria Chemiczna” zgodnie z wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
 
§ 4 
Wniosek o nagrodę za osiągnięcie składa tylko jeden z autorów publikacji w Biurze Dziekana 
Wydziału Chemicznego (budynek nr 5 – Chemia C, pok.7) do dnia 31 grudnia 2022 roku. 
 
§ 5 
Wnioski o nagrody finansowe są rozpatrywane do końca 2022 roku w przypadku złożenia wniosku 
do 23 czerwca 2022. 
W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, wnioski o nagrody finansowe będą rozpatrywane                
w terminie do 3 lutego 2023. 
 
§ 6 
Nie można wnioskować o nagrodzenie osiągnięć, które zostały już nagrodzone premią finansową, 
np. nagrody z programów IDUB. 
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§ 7 
We wniosku należy zamieścić przyznaną liczbę punktów zgodnie z obowiązującą listą MNiSW oraz 
współczynnik IF2020. Zgłoszone do nagrody artykuły muszą być opublikowane w czasopismach 
znajdujących się na aktualnej liście Journal Citation Reports® i posiadać współczynnik wpływu IF.  
 
§ 8 
Nagroda za publikację (podana kwota jest kwotą brutto): 

• 200 pkt. MNiSW wynosi wartość IF2020 * 200 PLN, przy maksymalnej kwocie dofinansowania 
4000 PLN, oraz jedynie w przypadku publikacji nienagrodzonej premią finansową w programie 
NITROGENIUM. 

• 140 pkt. MNiSW wynosi wartość IF2020 * 140 PLN, przy maksymalnej kwocie dofinansowania = 
4000 PLN. 

• 100 pkt. MNiSW wynosi 100 PLN, jedynie dla publikacji opublikowanych w czasopismach IF > 1 
oraz gdy co najmniej jeden ze współautorów publikacji ma afiliację zagraniczną, a nie jest 
pracownikiem Politechniki Gdańskiej lub jeżeli publikacja zawiera autorów z trzech uczelni 
tworzących Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, przy czym autorzy ci reprezentują 
przynajmniej trzy różne dyscypliny/dziedziny naukowe lub jeżeli praca zawiera słowa kluczowe 
wymagane do zakwalifikowania publikacji do celów zrównoważonego rozwoju. 

 
§ 9 
Wniosek może zostać złożony dopiero po opublikowaniu artykułu w jego końcowej formie w roku 
2022. 
 
§ 10 
W przypadku osiągnięcia mającego tylko autorów z WCH niezbędne jest podanie nazwisk                           
i przynależnych im udziałów procentowych do obliczenia indywidualnej nagrody. Dokument musi być 
podpisany przez wszystkich współautorów. W przypadku braku takiego oświadczenia udział liczony 
jest proporcjonalnie do liczby wszystkich autorów ‐ tzw. zasada równego podziału. 
 
§ 11 
W przypadku osiągnięcia mającego współautorów spoza WCH, nagroda jest dzielona pomiędzy 
pracowników i doktorantów jednostki zgodnie z oświadczeniem. W przypadku braku takiego 
oświadczenia udział liczony jest proporcjonalnie do liczby współautorów z jednostki – tzw. zasada 
równego podziału. 
 
§ 12 
Premia może być przyznana pracownikowi za publikacje, w których łączny udział pracownika nie 
przekroczy 2 slotów (sumy udziałów jednostkowych). Informacje  te  zawarte  są w  systemie  
MojaPG,  w  zakładce  Nauka,  „Moje  prace  N-B”,  w  kolumnie  „Udział  jednostkowy                                
w  punktach”. Do ilości slotów (sumy udziałów jednostkowych) wliczane są publikacje nagrodzone 
innymi premiami finansowymi. 
 
§ 13 
Premii nie podlegają publikacje zgłoszone do wydawnictw z grupy tzw. „Business Model Open 
Access”. Są to BioMed Central, Copernicus Publications, Dove Medical Press, Frontiers, Hindawi, 
MDPI, Open Library of Humanities, PLOS. 
 
§ 14 
Nagroda za patent (podane kwoty są kwotami brutto): 

• 3 000 PLN za patent międzynarodowy, 

• 2 000 PLN za patent krajowy. 
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§ 15 
Wnioskujący załącza kopię Zgłoszenia projektu wynalazczego, określającego udziały autorów.                    
W przypadku patentów nagradzane są wyłącznie osiągnięcia z autorskim udziałem pracownika 
zaliczanego do liczby N. 
 
§ 16 
Dziekan może przyznać nagrodę finansową za uzyskane osiągnięcie szczególnie ważne dla 
Wydziału Chemicznego PG w ocenie parametrycznej. Wniosek o nagrodę wraz z uzasadnieniem 
składa wnioskodawca w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego. 
 
§ 17 
W przypadkach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dziekan. 
 
§ 18 
Traci moc Zarządzenie Dziekana 2/2021 z dnia 9 czerwca 2021. 
 
§ 19 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
Dziekan Wydziału Chemicznego 
 
 
prof. dr hab. inż. Agata Kot‐Wasik 
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Gdańsk,…………. 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik 

 

Wniosek o przyznanie nagrody Dziekana / premii Rektora za 

publikacje naukowe i patenty dla pracowników i doktorantów 

Wydziału Chemicznego w roku 2022 

 

1. Przyznanie premii za publikacje naukowe i patenty 

1) Opis bibliograficzny publikacji naukowej/patentu  

FISZKA nr …………………………. 
(m.in. tytuł, czasopismo, rok, strony oraz imiona i nazwiska autorów, z wyraźnym wskazaniem autorów z Uczelni/data ukazania się 

patentu w WUP, imiona i nazwiska autorów z wyraźnym wskazaniem autorów z Uczelni oraz rodzaju patentu) 

2) Liczba punktów przyznanych publikacji zgodnie z Komunikatem: 100,1 140, 200 

3) IF2020 czasopisma: 

4) Dyscyplina do której przypisane jest czasopismo: nauki chemiczne / inżynieria chemiczna 

5) Liczba punktów i udziałów procentowy wnoszony przez współautorów z PG, składających o wniosek                   

w publikacje zgłaszane do premii2,3 

Lp. Autor Udział [%] 

Wypełni

enie 

slotów   

w roku 

2022  

Udział jednostkowy autora                               

w publikacji  

(w punktach) 4 

Podpis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

……………………………………………………….. 
                              Podpis wnioskodawcy 

                                                           
1 W przypadku publikacji w czasopiśmie za 100 punktów, wniosek można składać jedynie w przypadkach określonych w Zarządzeniu 
Dziekana 
2 należy uwzględnić tylko autorów z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej  
3 dotyczy autorów, którzy są pracownikami/doktorantami zaliczonymi do liczby pracowników N - prowadzących działalność naukową 
4 Sposób wyliczenia zapełnienia slotów oraz udziału jednostkowego autora w publikacji (w punktach) na podstawie  informacji                               
w systemie  MojaPG,  w  zakładce  Nauka,  „Moje  prace  N-B”,  w  kolumnie  „Udział  jednostkowy w  punktach.” 

 


