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Politechnika Gdańska po raz drugi udostępnia raport
poświęcony realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
w dniu 25 września 2015 r. Uczelnia aktywnie
uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji
Europejskiej. Jest również sygnatariuszem Deklaracji
Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i aktywnym
podmiotem działań na rzecz kształtowania postaw
społecznych sprzyjających wdrażaniu postulatów
deklaracji.
Należy podkreślić, że w ostatnim czasie nasza Uczelnia
podjęła wiele istotnych działań na rzecz środowiska. 
 Politechnika Gdańska wychodzi naprzeciw wyzwaniom,
przed którymi staje całe nasze obecne pokolenie, takim
jak walka o czystość planety, czy wdrażanie
ekologicznych rozwiązań do codziennego życia.
Również nasze inwestycje wpisują się zrównoważony
rozwój. Flagowym przykładem jest tutaj Centrum
Ekoinnowacji, które będzie zapleczem badawczo-
rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu,
czyli budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony
środowiska.
Widzimy także duże zainteresowanie młodych ludzi
zagadnieniami środowiskowymi. Najbardziej popularne
kierunki wśród kandydatów na studia na Politechnice
Gdańskiej to Zielone technologie na Wydziale Chemii
czy Energetyka, która jest kierunkiem
międzywydziałowym, a studenci mogą wybrać m.in.
specjalność taką jak Proekologiczne systemy
energetyczne czy Technologie ochrony środowiska w
energetyce.
 

Żeby uczelnia działała w duchu filozofii
zrównoważonego rozwoju ważne są jednak nie tylko
badania naukowe czy przedsięwzięcia budowlane, ale
też zaangażowanie społeczności akademickiej. W 2022
r. zorganizowaliśmy dwa eko-warsztaty, na które
zaproszeni zostali przedstawiciele różnych jednostek
uczelni i podczas których pojawiło się wiele
interesujących pomysłów. W tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego PG pojawi się osobna kategoria
projektów, których realizacja wpisuje się w
zrównoważony rozwój. Liczymy na kreatywność
społeczności akademickiej. 

Wysoka aktywność naszej uczelni na płaszczyźnie
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
pomogła w osiągnięciu wysokich miejsc w rankingach.
W tym roku Politechnika Gdańska po raz kolejny
znalazła się w czołówce uczelni z Polski w rankingu
Times Higher Education Impact Ranking 2022. Jest to
jedyny światowy ranking, który opiera się na Celach
Zrównoważonego Rozwoju. W najnowszym zestawieniu
PG została sklasyfikowana w rankingu ogólnym oraz
sześciu szczegółowych Celach Zrównoważonego
Rozwoju. W klasyfikacji ogólnej utrzymana została
ubiegłoroczna pozycja w przedziale 601-800. W
opublikowanym w 2021 r.  rankingu 
UI GreenMetric, który bada zaangażowanie uczelni w
zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym,
Politechnika Gdańska wypadła najlepiej spośród
polskich uczelni, zajmując 134 miejsce na niemal 1000
szkół wyższych z całego świata i tym samym stając się
najbardziej „zieloną uczelnią” w Polsce. Pragniemy
utrzymać tę pozycje w kolejnych edycjach.

W niniejszym raporcie prezentujemy tylko wybrane
działania naszej Uczelni, zrealizowane w ostatnim roku
akademickim 2021/2022, które szczególnie znacząco
przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego
Rozwoju. Mimo najszczerszych chęci nie jesteśmy w
stanie omówić w nim wszystkich działań i inicjatyw
naszych pracowników i studentów.
Chcemy na tych przykładach podkreślić zaangażowanie
i wkład całej społeczności akademickiej w
zrównoważony rozwój dla lepszej przyszłości naszej
wspólnej planety.

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju 
Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz 



Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych
(United Nations Sustainable Development Goals) została włączona do
nowej strategii rozwoju Politechniki Gdańskiej na lata 2020–2030.
Prezentowany raport stanowi zarys działalności Uczelni w poszczególnych
obszarach Zrównoważonego Rozwoju. Dane do niniejszego raportu
zebrano na koniec roku akademickiego 2021/2022 i dotyczą one
prowadzonych obecnie (w tym także częściowo zrealizowanych) wybranych
projektów i inicjatyw.

Opisane w raporcie działania zidentyfikowano w ramach czterech ogólnych
obszarów: 
• badania, 
• zaangażowania publicznego i partnerstwa,
• kształcenia i działalności studenckiej, 
• wewnętrznego działania Uczelni 
i na tym tle przeanalizowano działalność Uczelni. W niektórych obszarach
nie wykazujemy osiągnięć, niemniej identyfikacja tych obszarów jest dla nas
ważna i pozwoli na podjęcie starań, by wypełnić te luki w przyszłości.
W raporcie ujęte są dwa rodzaje danych: dane ilościowe (metryczki) oraz
jakościowe (studia przypadków). Metryczki pokazują postępy w działalności
naukowej w postaci publikacji z afiliacją Uczelni dla realizacji danego celu
zrównoważonego rozwoju. Do ich przygotowania użyto haseł opracowanych
w ramach „Elsevier 2021 SDG mapping”. Dane odnosiły się do okresu
10.2021-09.2022 (stan na dzień 30.09.2022). Metryczki podlegają
aktualizacji w każdym roku.

Opisane w raporcie studia przypadków stanowią jedynie wybrane elementy
działalności Uczelni. Ich celem jest pokazanie naszego zaangażowanie            
w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Więcej inicjatyw                                    
i przykładów naszej działalności w tym obszarze można znaleźć na stronie
https://pg.edu.pl/zrownowazony-rozwoj. 

Mamy ambitne plany na najbliższą i dalszą przyszłość. Liczymy na
zaangażowanie studentów, pracowników i społeczności lokalnej by wspólnie
je realizować. Wszelkie inicjatywy, pomysły, przemyślenia i uwagi prosimy
zgłaszać na adres sdgs@pg.edu.pl.
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BADANIA I PROJEKTY

TECHNOLOGIE CYFROWE
Naukowcy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii                        
w publikacji "Harnessing digital technologies for poverty
reduction". Evidence for low-income and lower-middle
income countries podjęli temat związku pomiędzy
wdrażaniem nowoczesnych technologii cyfrowych                      
a zmniejszaniem ubóstwa w krajach rozwijających się. 

ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE 
I PARTNERSTWO

WOLONTARIAT EDUKACYJNY
Na naszej Uczelni prężnie działa Centrum Wolontariatu,
które upowszechnia ideę pracy społecznej w
społeczności akademickiej. Centrum współpracuje                  
z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku,         
 a także z gdańskimi szkołami ponadpodstawowymi.
Jesteśmy przekonani, że dzieląc się swoją wiedzą                
i umiejętnościami, pomagając innym możemy
przyczynić się do trwałych zmian społecznych,
promowania postaw otwartości i tolerancji. 
Inicjujemy i wspieramy różne formy działań
wolontariackich w społeczności akademickiej oraz
współpracujemy z organizacjami i instytucjami
świadczącymi pomoc potrzebującym, w szczególności
w ramach wolontariatu edukacyjnego.

O FINANSACH Z NBP
Projekt “Uczelnie szkołom - o finansach z NBP. Edycja
II” realizowany na Wydziale Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej jest efektem konkursu
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu
edukacji ekonomicznej. Opracowany projekt skierowany
jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz
uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest
zwiększenie świadomości o zarządzaniu pieniędzmi,
korzystania z usług finansowych, przedsiębiorczości
oraz rozwoju kariery zawodowej wśród zgłoszonych
szkół oraz młodzieży w całej Polsce.

Wyeliminować ubóstwo 
we wszystkich jego formach 
na całym świecie

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI

STYPENDIA DLA STUDENTÓW
Studenci Politechniki Gdańskiej mogą ubiegać się        
 o różnego rodzaju stypendia. Wśród nich są
świadczenia wypłacane z Funduszu Stypendialnego,
takie jak stypendium socjalne, które przyznawane jest
osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
na podstawie wykazanych niskich dochodów                
 w przeliczeniu na każdego członka gospodarstwa
domowego czy zapomoga, która jest przyznawana
studentom znajdującym się w przejściowo trudnej
sytuacji życiowej.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW
Biuro Karier i Absolwentów na Politechnice Gdańskiej
świadczy usługi studentom i absolwentom Politechniki
Gdańskiej w zakresie doskonalenia umiejętności
pozwalających im wejść na rynek pracy poprzez
podjęcie odpowiedniego zatrudnienia lub otworzenie
własnego biznesu.

WSPARCIE FINANSOWE DLA
PRACOWNIKÓW
Na Politechnice Gdańskiej istnieje Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, z którego pracownik, który
znajdzie się w szczególnie trudnej sytuacji, może
uzyskać pomoc rzeczową i finansową. Udzielane są
także pożyczki na cele mieszkaniowe oraz
dofinansowanie do wypoczynku.

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ
STUDENCKA

PRZEDMIOTY
Studenci PG w ramach realizowanych programów
studiów, uczą się wielu przedmiotów związanych z
finansami oraz przedsiębiorczością. Wśród nich można
wymienić takie przedmioty jak Zarządzanie finansami,
Finanse i rachunkowość, Finanse przedsiębiorstwa,
Finanse międzynarodowe, Rynki finansowe czy Zasady
przedsiębiorczości i zarządzania.

SZKOŁA STARTUP
Szkoła Startup jest projektem realizowanym przez
Centrum Transferu Technologii PG, którego celem jest
inicjowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
akademickiej, w szczególności bazującej na wynikach
badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej. W
marcu 2022 r. została zainaugurowana pierwsza edycja
cyklu szkoleniowego w I programie Szkoły Startup pn.
„Sprawdź swój pomysł”. W naborze do tej edycji wzięło
udział łącznie 28 zespołów, złożonych z 60 osób
(studentów i doktorantów) ze wszystkich wydziałów
Politechniki Gdańskiej.

liczba publikacji 
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ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE                                   
I PARTNERSTWO

M-ERA.NET 3 Call 2021
Dr inż. Damian Głowienka z Wydziału Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej został laureatem
konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021, gdzie nagrodzono
jego badania poruszające problematykę dostępu do
żywności. „Półprzezroczyste ogniwa fotowoltaiczne do
zastosowań szklarniowych” to tytuł projektu, który
porusza problematykę dostępu do żywności dla
wszystkich ludzi na świecie. Głównym celem projektu
jest opracowanie półprzezroczystych ogniw
słonecznych, które integrując się z konstrukcjami
szklarniowymi mogą służyć jako źródło energii
elektrycznej. W ramach projektu zostanie opracowana
koncepcja szklarni o zerowym zużyciu energii,
zapewniająca realne rozwiązania dla zrównoważonego
rolnictwa i zmniejszenia uzależnienia od paliw
kopalnych. Cały projekt jest realizowany w konsorcjum
międzynarodowym, w skład którego (oprócz Wydziału
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki
Gdańskiej) wchodzą również jednostki z Tajwanu,
Czech oraz Danii.

Wyeliminować głód, osiągnąć
bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze
odżywianie oraz promować zrównoważone
rolnictwo

liczba publikacji

POLSKIE TOWARZYSTWO
TECHNOLOGÓW  ŻYWNOŚCI
W październiku 2021 r na Walnym Zebraniu Członków
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa
Technologów Żywności (PTTŻ) wybrano nowy zarząd
na lata 2022-2025. 
W skład nowego zarządu weszło 5 pracowników
Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności
Wydziału Chemicznego PG. PTTŻ integruje
przedstawicieli świata nauki i przemysłu
żywnościowego, gdzie teoretycy mogą znaleźć wspólną
płaszczyznę i miejsce do dyskusji z praktykami. 
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BADANIA I PROJEKTY

HumMilkPres 
Projekt badawczy pt. „Przechowywanie mleka ludzkiego
w stanie niezamrożonym pod wysokim ciśnieniem                                                 
w temperaturze poniżej 0°C - nowa metoda utrwalania”
uzyskał finansowanie w konkursie Small Grant Scheme
2020 i jest realizowany przez naukowców Wydziału
Chemicznego PG. Celem projektu jest opracowanie
nowej procedury utrwalania  i przechowywania mleka
ludzkiego, która zminimalizuje straty jego składników
odżywczych i bioaktywnych. 

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ
STUDENCKA

PRZEDMIOTY
Studenci w ramach programu studiów na Wydziale
Chemicznym realizują m.in. takie przedmioty jak:
Biotechnologia ogólna, Chemia żywności, Funkcjonalne i
bioaktywne składniki żywności, Mikrobiologia żywności,
Nauka o żywieniu, Toksykologia żywności czy Nowe i
szybkie techniki analityczne w analizie jakości żywności.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
ZDROWOTNEGO ŻYWNOŚCI

Wydział Chemiczny oferuje szkolenie pod nazwą Audytor
wewnętrzny systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and
Critical Control Points System). Jest to system
ukierunkowany na zapewnienie bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności, który identyfikuje, ocenia               
i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa
żywności. Szkolenie kierowane jest do pracowników i
studentów PG oraz uczestników spoza Uczelni, którzy
chcieliby zdobyć wiedzę z przedstawionego zakresu
szkolenia.
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BADANIA I PROJEKTY

CENTRUM BIOTECHMED
Naukowcy z istniejącego na PG Centrum Biotechmed
zajmują się badaniem i wdrażaniem nowoczesnych
technologii z zakresu inżynierii biomedycznej,
biotechnologii molekularnej i farmaceutycznej oraz
metodami poszukiwania nowych leków. Naukowcy
pracują nad nowymi metodami pomiarów
biomedycznych (także z zastosowaniem metod
sztucznej inteligencji), diagnozowania i terapii pacjentów
oraz dedykowanymi systemami sterowania urządzeń o
szerokim zastosowaniu w medycynie, m.in. w
rehabilitacji i egzoszkieletach. Celem prac będzie też
rozwój strategii prewencji żywieniowej w przewlekłych
chorobach niezakaźnych.

NEUROSTIN
Gala R&D Impact 2022 odbyła się 20 maja 2022r. w
Olivia Business Centre w Gdańsku. Przyznawane
podczas uroczystości nagrody mają na celu
uhonorowanie autorów i realizatorów wyróżniających się
przedsięwzięć technologicznych i społecznych. Wśród
nich znalazł się dr Michał Kucewicz z Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, założyciel
laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu (BME) za
projekt „Nurostim” oraz działania na rzecz poprawy
jakości życia i zdrowia społeczeństwa.

Projekt „Nurostim” (Neurophysiological mapping and
stimulation of the human brain for memory
enhancement) ma na celu stworzenie nowej,
interdyscyplinarnej grupy badającej neurofizjologiczne
mechanizmy procesów myślowych i pamięci poprzez
zastosowanie innowacyjnych technologii do pomiaru
oraz stymulacji aktywności mózgu ludzkiego.
Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu
(laboratorium BME) bada mechanizmy i metody
leczenia pamięci i wyższych funkcji poznawczych u
ludzi za pomocą nowych technologii rejestracji i
stymulacji mózgu. Badania prowadzone są przez
multidyscyplinarną grupę naukowców specjalizujących
się w neuronauce, inżynierii biomedycznej, informatyce,
neurologii i neurochirurgii.

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym
wieku zdrowe życie oraz promować
dobrobyt

lliczba publikacji

BIODEGRADOWALNE POLIMERY 
Terapia celowana, podczas której nie łykamy tabletek i
nie obciążamy naszej wątroby, a lek trafia bezpośrednio
tam, gdzie jego działanie jest potrzebne, to szansa na
znacznie skuteczniejszą i bezpieczniejszą kurację dla
pacjenta. W wielu wypadkach rozwiązaniem mogą być
polimery – naturalne, biodegradowalne, czy też
biostabilne materiały o szerokim spektrum właściwości.
Naukowcy z Wydziału Chemicznego prowadzą badania
nad projektowaniem nowych biomateriałów, które są
bezpieczne dla organizmów. Materiały te są w wielu
wypadkach biodegradowalne i zdolne, w określonym
czasie, uwalniać substancje aktywne wspomagające
leczenie precyzyjnie w miejscu ich wszczepienia.
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CYBERRADAR
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej we współpracy               
z naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
opracowali urządzenie, które może przyczynić się do
zwiększenia skuteczności w walce medyków z Covid-
19, a także w diagnozowaniu pacjentów z problemami
oddechowo-krążeniowymi. CyberRadar to aparat, który
umożliwia bezpieczne dla medyków monitorowanie
oddechu u pacjentów. W sytuacji, gdyby kolejna fala
pandemii SARS-Cov-2 przybrała ponownie duże
rozmiary, urządzenie naukowców PG może być szeroko
stosowane do przeciwdziałania jej skutkom.
CyberRadar mógłby bowiem służyć m.in. do
monitorowania pacjentów zarówno diagnozowanych, jak
i hospitalizowanych czy przechodzących Covid
bezobjawowo, a w przyszłości również leczonych w
ramach telemedycyny (np. teleporad). Urządzenie
skonstruowane przez naukowców Politechniki
Gdańskiej mogłoby być stosowane również po
pokonaniu pandemii, m.in. w diagnostyce i
monitorowaniu (również w warunkach domowych)
pacjentów z niewydolnością serca, chorobami płuc czy
po udarze, a także - z dużo wyższą dokładnością od
dostępnych urządzeń na rynku - wykrywać
nieprawidłowości w oddychaniu podczas snu
monitorowanej osoby. W październiku 2021 r.
CyberRadar został zaprezentowany na Kongresie
„Zdrowie Polaków” w Warszawie, gdzie zebrał
pochlebne recenzje od uznanych przedstawicieli
środowiska medycznego. 
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SZYBKA DIAGNOSTYKA PRZESIEWOWA
COVID-19
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej opracowali przenośne
urządzenie do analizy próbek wydychanego powietrza
pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wynalazek,
który został dostrzeżony przez amerykańskie media
popularyzujące osiągnięcia naukowe, testują lekarze
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracujący w
Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
w Gdyni. Urządzenie jest proste w obsłudze, a procedura
badania ogranicza się do naciśnięcia kilku przycisków.
Naszą ideą było przygotowanie czujników, które są
powszechnie dostępne i pobierają mniej energii, po to, by
urządzenia można było instalować w wielu miejscach,
także w krajach, gdzie ze względu na koszty nie ma
możliwości prowadzenia szerokiej diagnostyki COVID-19.
Szczegółowe informacje dotyczące urządzenia zostały
opisane w artykule „Embedded gas sensing setup for air
samples analysis”. Wynalazek z PG został dostrzeżony
przez amerykańskie media popularyzujące osiągnięcia
naukowe. Artykuł na ten temat ukazał się na portalu
eurekalert.org.

BAKTERIE Z RODZAJU GRONKOWCÓW
Naukowcy z Wydziału Chemicznego PG we współpracy            
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym opracowali
metodę, która pozwala na określenie gatunku szczepów
bakterii z rodzaju gronkowców. Dzięki takiemu
precyzyjnemu opisaniu gatunku, zakażonego
gronkowcem pacjenta można leczyć skuteczniej poprzez
połączenie informacji na temat budowy ściany
komórkowej bakterii oraz lekooporności. 

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ
STUDENCKA
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
W Centrum Sportu Akademickiego realizowane               
są zajęcia dla studentów w ramach programu studiów.
Standardowe zajęcia dla studentów odbywają się w hali
sportowej, wioślarni, hali aerobiku, na siłowni, na boisku
lub basenie. Podczas zajęć organizacyjnych trener
przeprowadza wywiad, na którego podstawie ocenia
umiejętności uczestników i kwalifikuje do odpowiedniej
grupy. Jeśli student ma kłopoty ze zdrowiem,                           
a gimnastyka ogólna może sprawić problem,                                 
to adekwatnie do potrzeb opracowywane są ćwiczenia
korekcyjne. Studenci mogą zapisać się do jednej z 28
sekcji sportowych, które reprezentują naszą uczelnię w
Akademickich Mistrzostwach Polski w ponad                            
40 dyscyplinach. 

POLITECHNIKA GDAŃSKA - AKADEMICKI
MISTRZ POLSKI 2021
W 2022 r. Politechnika Gdańska została Akademickim
Mistrzem Polski po raz trzeci z rzędu. Kolejne
zwycięstwo PG w Akademickich Mistrzostwach Polski to
zasługa ciężkiej pracy trenerów i znakomitych startów
naszych studentów oraz pracowników na zawodach. 

NAGRODA POLSKIEGO KOMITETU
OLIMPIJSKIEGO
Nagrodę specjalną - złoty medal Polskiego Komitetu
Olimpijskiego - otrzymał również rektor PG, prof.
Krzysztof Wilde, który pełni jednocześnie funkcję
prezesa AZS Gdańsk. Medal przyznano za zasługi dla
polskiego ruchu olimpijskiego, w tym wieloletnie
krzewienie idei sportu i budowanie jego popularności
wśród studentów i studentek.

TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Od 17 do 21 stycznia 2022 r. odbył się Tydzień Zdrowia
Psychicznego na Politechnice Gdańskiej zorganizowany
przez Samorząd Studentów. W programie znalazły się
m.in. webinaria ze specjalistami oraz punkty, gdzie
można było otrzymać informacje gdzie szukać pomocy i
jak radzić sobie ze stresem.

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU
W grudniu 2021 r. odbyła się studencka akcja rejestracji
na PG potencjalnych dawców szpiku i komórek
macierzystych w ramach projektu „HELPERS’
GENERATION” . Organizatorem akcji jest Fundacja
DKMS, a koordynatorami projektu na uczelni są
studenci.

POLITECHNIKA GDAŃSKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7I  RAPORT 

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI
KARTA SPORTOWA
Pracownicy PG, którzy lubią aktywnie spędzać czas
wolny po pracy, mają możliwość korzystania z karty
MultiSport umożliwiającej bezpłatne wejścia do wielu
obiektów sportowych w całej Polsce oraz wykupienia
karnetu na basen PG.

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
Każdy student i doktorant Politechniki Gdańskiej może
skorzystać bezpłatnie z pomocy psychologa                                      
i psychoterapeuty w ramach usług Centrum Pomocy
Psychologicznej. W zależności od indywidualnych
potrzeb oferowana jest terapia indywidualna lub
grupowa. Centrum jest czynne przez cały rok, również w
czasie wakacji.

https://chem.pg.edu.pl/kchtibz/badania-i-aparatura/badania
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/szybka-diagnostyka-przesiewowa-covid-19
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/naukowcy-z-pg-i-gumed-opracowali-metode-precyzyjnego-okreslania-gatunkow
https://csa.pg.edu.pl/
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-06/politechnika-gdanska-akademickim-mistrzem-polski-po-raz-trzeci-z-rzedu
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-10/rektor-politechniki-gdanskiej-otrzymal-nagrode-od-polskiego-komitetu
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-01/tydzien-zdrowia-psychicznego-sspg-zaprasza
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/zostan-dawca-szpiku-studencka-akcja-rejestracji-na-pg
https://pg.edu.pl/studenci/sprawy-studenckie/pomoc-psychologiczna


Zapewnić wszystkim edukację wysokiej
jakości oraz promować uczenie się przez
całe życie

ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE                                        
I PARTNERSTWO

POLITECHNIKA WIELU POKOLEŃ
Politechnika Wielu Pokoleń, prowadzona na PG, jest
połączeniem 3 różnych typów uniwersytetów:
uniwersytetu dziecięcego (dla dzieci, młodzieży
szkolnej), uniwersytetu dla dorosłych (tzw. uniwersytet
drugiego wieku) oraz uniwersytetu dla seniorów (tzw.
uniwersytet trzeciego wieku). Z oferty zajęć korzystają
również grupy szkolne oraz osoby z
niepełnosprawnościami.  Warsztaty i wykłady      z
przedmiotów ścisłych, nauk społeczno-ekonomicznych,
nowych technologii, ekologii czy języków obcych, a
także zajęcia sportowe i terenowe, to dobry pomysł na
efektywne wykorzystanie czasu po godzinach. Program
kształcenia kierujemy do osób we wszystkich grupach
wiekowych obejmujący różnego rodzaju zajęcia
związane z naukami ścisłymi i techniką: matematyką,
fizyką, chemią, elektrotechniką, okrętownictwem,
programowaniem oraz z naukami społeczno-
ekonomicznymi.

EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
„Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy” to bezpłatny
program edukacji ekonomicznej dla dzieci w wieku 10-
13 lat. W 2022 r. odbyła się już IX edycja organizowana
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki
Gdańskiej. Celem programu jest popularyzacja wiedzy                  
i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci
już od najmłodszych lat. Program obejmował również
serię spotkań dla rodziców z zakresu wychowania                                
i kształtowania postaw u najmłodszych.

liczba publikacji
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INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Innowacja Pedagogiczna „Liczę, planuję, oszczędzam,
inwestuję” to innowacja organizacyjno-programowa
mająca na celu podniesienie efektywności kształcenia
kompetencji matematycznych oraz osobistych,
społecznych i w zakresie uczenia się. W ramach
projektu prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 55
z Gdańska oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej, w roku akademickim 2021/2022
przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów.
Pierwszy rok zajęć został zakończony debatą
oksfordzką „Bez matematyki - kariery nie zrobisz”.

PONIEDZIAŁKI NA POLITECHNICE
Program „Poniedziałki na Politechnice” to oferta
bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów
edukacyjnych, wychowawców, edukatorów,
wykładowców akademickich. Tematyka spotkań dotyczy
roli i sposobów budowania relacji w edukacji, uczenia
(się) opartego na zaufania, pełnego przygody i pasji,
emocji, a także poszukiwania źródeł motywacji innych
niż oceny, nauczania opartego na grach, gamifikacji
wspierającej budowanie motywacji do
samodoskonalenia i współpracy.

CESAER
Dr inż. Justyna Szostak z WFTiMS, została powołana
na współprzewodniczącą „Task Force Learning&
Teachning” w CESAER – organizacji zrzeszającej
wiodące wyższe szkoły techniczne w Europie.
Najważniejszym zadaniem grupy zajmującej się
kształceniem i dydaktyką jest rozpropagowanie i
zorganizowanie sukcesora konkursu „Best Idea
Competition 2021”, międzynarodowego konkursu dla
studentów uczelni należących do CESAER. Celem
konkursu jest zmotywowanie studentów uczelni
technicznych do działania na rzecz społeczeństwa                     
i zrównoważonego rozwoju poprzez połączenie
kompetencji inżynierskich i umiejętności miękkich.

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ
STUDENCKA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA                        
I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
(USZiDJK)
USZiDJK współtworzą przedstawiciele Władz Uczelni,
wydziałów, centrów dydaktycznych i jednostek
administracji uczelnianej, jak również nauczyciele,
doktoranci, studenci i przedstawiciele środowiska
gospodarczego. Działania USZiDJK koncentrują się
głównie na budowaniu kultury jakości, zapewnieniu
spójności kształcenia i prowadzonych badań
naukowych, doskonaleniu jakości kadry naukowo-
dydaktycznej i administracyjnej oraz podnoszeniu
atrakcyjności i konkurencyjności Politechniki Gdańskiej.
Każda z osób zaangażowanych bezpośrednio                     
i pośrednio w proces kształcenia ma możliwość
zgłoszenia potrzeby zmiany w zakresie kształcenia.
Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej. 

STUDIA PODYPLOMOWE
Uczelnia oferuje również studia podyplomowe z różnych
obszarów wiedzy. Udział w tej formie kształcenia jest
doskonałą możliwością uzupełnienia wiedzy oraz
spotkania się z praktykami z danej dziedziny. Obecnie
PG oferuje aż 47 kierunków studiów podyplomowych
(wg stanu na dzień 30.09.2022 r.).

.

29

https://pg.edu.pl/pwp
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WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI

CENTRUM NOWOCZESNEJ EDUKACJI
Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice
Gdańskiej to przestrzeń, w której budujemy ekosystemy
uczenia się w oparciu o metodykę nauczania.           
To laboratorium zwinnego poszukiwania rozwiązań
wspierających proces efektywnej nauki w oparciu           
o wiedzę naukową. Jedną z aktywności, które realizuje
CNE są Dydaktyczne Piątki - cykl cotygodniowych
szkoleń dla nauczycieli akademickich Politechniki
Gdańskiej zaprojektowany również jako przestrzeń
wzajemnej inspiracji umożliwiająca wymianę
doświadczeń i wspólne poszukiwanie rozwiązań.
Program „Poniedziałki na Politechnice” to natomiast
oferta bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli wszystkich
etapów edukacyjnych, wychowawców, edukatorów,
wykładowców akademickich. Tematyka spotkań dotyczy
roli i sposobów budowania relacji w edukacji, uczenia
opartego na zaufania, pełnego przygody i pasji, emocji,
a także poszukiwania źródeł motywacji innych niż
oceny, nauczania opartego na grach, gamifikacji
wspierającej budowanie motywacji do
samodoskonalenia i współpracy.

GRYWALIZACJA NA PG
Misją Centrum Nowoczesnej Edukacji jest tworzenie,
wraz z wykładowcami, nowoczesnych materiałów
edukacyjnych wspierających proces kształcenia.
Tworzone są grywalizacje służące budowaniu motywacji
przez projektowanie nowych doświadczeń, które
wzbudzają emocje i dają radość. Grywalizacja pomaga
studentom w osiąganiu lepszych wyników,           
w terminowym zaliczaniu zajęć laboratoryjnych i
zdawaniu egzaminów.

KURSY DLA STUDENTÓW
Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice
Gdańskiej prowadzi bezpłatne certyfikowane kursy
dla studentów i doktorantów „Efektywne uczenie
się, praca zespołowa i komunikacja” oraz "Jak się
uczyć efektywnie?".

Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA);
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
(KAUT);
Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów
(EUA);
Association of Masters In Business Administration
(AMBA);
European Chemistry Thematic Network(ECTN);
CEEMAN International Quality Accreditation.

AKREDYTACJE
Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są
wymienione poniżej akredytacje:

W trakcie oceny jest akredytacja instytucjonalna
ACEEU.

IDUB
W ramach Programu IDUB „Inicjatywa Doskonałości –
Uczelnia Badawcza” realizowane są programy
skierowane do studentów, w tym szczególnie
uzdolnionych (Actinium i Radon) oraz wspieranie
działalności studenckich kół naukowych (Plutonium).
Dzięki programowi współpracy uczelni ze szkołami
średnimi, głównie spoza Trójmiasta, wyłaniani są
najzdolniejsi absolwenci jako przyszli studenci
Politechniki Gdańskiej, w szczególności na kierunkach
powiązanych z tematyką badawczą Centrów
Priorytetowych Obszarów Badawczych. 
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Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić
pozycję kobiet i dziewcząt

liczba publikacji

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ
STUDENCKA
DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI
Kampania Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do
ścisłych! to pionierski i zarazem największy projekt
promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe
wśród młodych kobiet w Polsce i w Europie Środkowo-
Wschodniej. Od początku Politechnika Gdańska jest
partnerem ogólnopolskiej akcji organizowanej przez
fundację edukacyjną Perspektywy i zachęca uczennice
szkół średnich do podejmowania studiów inżynierskich.

NOWE TECHNOLOGIE DLA DZIEWCZYN
„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy                     
w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet
wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.
Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu
zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi
technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich
tworzeniem. Politechnika Gdańska uczestnicząc                     
w programie stypendialnym, którego koordynatorem są
Perspektywy, chce pomóc utalentowanym
maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu
kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też                                
w nauce.

IT FOR SHE
Politechnika Gdańska wspiera program It for She,
którego koordynatorem również jest fundacja
edukacyjna Perspektywy. IT for SHE, to program,
którego celem jest zwiększenie udziału kobiet w branży
technologicznej, poprzez pomoc utalentowanym
studentkom kierunków informatycznych w wejściu na
rynek pracy. Dzięki skali, doświadczeniu i aktywnej
współpracy partnerów, przedsięwzięcie to ma realną
szansę przyczynić się do jakościowej zmiany w tym
zakresie. Sukces programu został dostrzeżony                                                   
i nagrodzony przez Komisję Europejską. Otrzymał
prestiżową nagrodę - European Digital Skills Award,                     
w kategorii działań na rzecz umiejętności cyfrowych
kobiet.

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI
GENDER EQUALITY PLAN
W odpowiedzi na światowe trendy i regulacje
Politechnika Gdańska w 2021 r. wprowadziła Gender
Equality Plan – Plan na rzecz równouprawnienia płci,
czyli dokument opisujący działania mające na celu
zapewnienie równych szans w środowisku pracy,
edukacji i nauki, w którym wszyscy, niezależnie od płci,
będą mogli rozwijać swoje talenty. Dokument zawiera
także postulat lepszego zintegrowania wymiaru płci                               
w projektach naukowych w celu poprawy jakości badań,              
a także ich znaczenia dla społeczności politechnicznej,
bazującego na wiedzy, technologii i innowacji.
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WOMEN IN TECH SUMMIT
Politechnika Gdańska po raz kolejny jest jedną                 
z polskich uczelni technicznych, które otrzymały status
Partnera Akademickiego konferencji Women in Tech
Summit, organizowanej przez Fundację Edukacyjną
„Perspektywy”. Podczas czwartej edycji wydarzenia    
 w 2022 r. wśród przedstawicielek PG pojawiło się pięć
kobiet: trzy naukowczynie z Wydziału Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej: oraz
przedstawicielki z Działu Międzynarodowej Współpracy
Akademickiej PG. Celem projektu Women in Tech
Summit jest wsparcie procesów innowacyjności                 
w obszarze IT i nowych technologii, a także
międzynarodowa promocja Polski jako miejsca edukacji
informatycznej wysokiej jakości.

JESTEŚMY RÓŻNORODNI
Podczas konferencji Women in Tech Summit zostały
zaprezentowane kreacja graficzna, w e-katalogu jak i
przestrzeni wystawienniczej. Na fotografiach pojawiły
się portrety 13 wyjątkowych kobiet związanych z
Politechniką Gdańską. Są wśród nich studentki,
doktorantki i wykładowczynie, osoby pochodzące z
różnych krajów i kultur, które łączy pasja do nauki i nauk
ścisłych.

TOP-100 WOMEN IN AI
Prof. Bożena Kostek z Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki oraz absolwentka tego
wydziału, dr Alicja Kwaśniewska, a także mgr inż.
Agnieszka Mikołajczyk z Wydziału Elektrotechniki i
Automatyki znalazły się na liście TOP-100 Women in AI.
To nierangowana lista znakomitych kobiet (Polek i
cudzoziemek, które w Polsce pracują) zajmujących się
zawodowo tematyką sztucznej inteligencji,
przygotowana przez fundację „Perspektywy”. 

NAGRODA NAUKOWA POLITYKI
Dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. PG z Wydziału
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej została
laureatką 21 edycji Nagród Naukowych Polityki 2021. W
finale konkursu znalazło się piętnaścioro naukowców,
wybranych z ponad czterystu zgłoszeń. Nagrody
Naukowe POLITYKI to prestiżowe wyróżnienia
przyznawane wybitnym naukowcom w pięciu
dziedzinach: nauki humanistyczne, społeczne, nauki o
życiu, nauki ścisłe i nauki techniczne. 

5

http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o-programie
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o-programie
http://www.itforshe.pl/pl/
https://cdn.files.pg.edu.pl/main/Biuro_Rektora/ZR%2080-2021.pdf
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-06/badaczki-z-pg-na-konferencji-women-tech-summit-2022
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/naukowczynie-z-pg-na-liscie-top-100-women-ai


Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do
wody i warunków sanitarnych poprzez
zrównoważoną gospodarkę zasobami 

BADANIA I PROJEKTY

ZIELONA ŚCIANA ZAMIAST BETONU
Hydroponika to bezglebowa metoda uprawy roślin
pozwalająca sadzić rośliny na pożywce zawierającej
roztwór soli mineralnych. Uprawy hydroponiczne mogą
być realizowane nie tylko w skali przemysłowej, ale
również w ogródkach przydomowych, podnosząc
samowystarczalność miast w produkcji żywności.
Minusem tego rozwiązania jest relatywnie duże
zapotrzebowanie na wodę oraz konieczność
oczyszczania zużytej pożywki. Badania realizowane
przez naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej i
Środowiska mają na celu zamknięcie obiegu wody w
hydroponicznej uprawie sałaty poprzez oczyszczenie
odcieku w systemie zielonej ściany. Zamknięty obieg
pozwala na znaczące zmniejszenie ilości wody użytej
do upraw hydroponicznych, co jest niezmiernie ważne
ze względu zmiany klimatu, których rezultatem jest m.in.
problem z dostępnością wody.

liczba publikacji

INPORR
Głównym celem projektu prowadzonego przez
naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
jest opracowanie zintegrowanej technologii usuwania i
odzysku azotu i fosforu w miejskich oczyszczalniach
ścieków. 

ZIELONO, NIEBIESKO I ENERGETYCZNIE
W MIASTACH
W artykule Zielono, niebiesko i energetycznie w
miastach opublikowanym przez naukowców z Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska  nawiązano do
zagadnienia wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury w
miastach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu
gospodarowania wodami opadowymi oraz
energetycznego. W artykule przedstawiono zalety
obecności wody i zieleni w mieście oraz podano
przykłady stosowanych rozwiązań inżynierskich,
zarówno tych bardziej popularnych (w tym dachów
zielonych i biosolarnych), jak i rozwiązań
eksperymentalnych.

i-CLARE
Inteligentny system do neutralizacji szkodliwych
substancji w wodzie na bazie elektrod węglowych
opracują naukowcy z polsko-norweskiego konsorcjum,
w skład którego wchodzą specjaliści z Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej. Powstanie energooszczędna instalacja
wykorzystująca sztuczną inteligencję, którą będzie
można zastosować do obrotu większą masą ścieków,
np. w zakładach oczyszczania. System, nad którym
pracuje interdyscyplinarny zespół badawczy ma
zidentyfikować i dostosować najskuteczniejsze
parametry pracy w celu unieszkodliwienia szkodliwych
zanieczyszczeń organicznych rozpuszczonych w
wodzie. Naukowcy wezmą pod lupę dziesięć substancji 
 z różnych grup, jak farmaceutyki, pestycydy, dioksyny,
które są obecne w wodach opadowych i ściekach
gospodarczych, w tym m.in. związek 6PPD.

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ
STUDENCKA

PRZEDMIOTY
Studenci na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w
ramach zajęć prowadzonych przez pracowników
Katedry Technologii Wody i Ścieków poznają
zagadnienia oczyszczania wód i ścieków, gospodarki
osadowej czy gospodarki odpadami. Katedra jest także
zaangażowana w prowadzenie jednej ze specjalności
na międzywydziałowym kierunku Energetyka pod nazwą
Technologia ochrony środowiska w energetyce, gdzie
problem skażenia wód jest jednym z najbardziej
istotnych.
Na kierunku Zielone Technologie i Monitoring / Green
Technologies and Monitoring studenci Wydziału
Chemicznego realizują przedmiot Oczyszczanie
ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych, na
którym zdobywają wiedzę z zakresu ochrony gleby,
powietrza i wody przed zanieczyszczeniami i
nadzorowania technologii przyjaznych dla środowiska.
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NICE
Naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
pracują nad projektem dotyczącym innowacyjnych i
nowoczesnych rozwiązań zrównoważonego korzystania
z wód opadowych w mieście opartych na procesach
naturalnych. Rozwiązania opracowane w ramach
projektu NICE pomogą w ponownym wykorzystaniu wód
opadowych do różnych celów i tym samym przyczynią
się do ograniczenia zanieczyszczeń i spływu
powierzchniowego.

Politechnika Gdańska będzie liderem jednego z zadań 
projektu, w ramach którego będzie projektować i 
budować naturalny obiekt do zagospodarowania wód 
opadowych w Gdańsku.

KOŁA NAUKOWE
W kwietniu 2022 r. Studenci Koła Naukowego
Studentów Politechniki Gdańskiej „Mikrobiologia w
Inżynierii Środowiska” zorganizowali wyjazd do Stacji
Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Członkowie
KN MIŚ pojawili się na Stacji w Borucinie z okazji
Światowego Dnia Ziemi. Podczas wyjazdu studenci
rozpoczęli nowy projekt badawczy w rejonie Pojezierza
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https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-07/zielona-sciana-zamiast-betonu-badaczki-zamykaja-obieg-wody-w-uprawach-miejskich
https://wilis.pg.edu.pl/en/inporr
https://mostwiedzy.pl/pl/publication/zielono-niebiesko-i-energetycznie-w-miastach,158626-1
https://mostwiedzy.pl/pl/project/inteligentny-system-do-usuwania-szkodliwych-zanieczyszczen-w-wodzie-z-uzyciem-modyfikowanego-porowat,772-1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-09/powstanie-przelomowy-system-usuwania-zanieczyszczen-w-wodzie
https://mostwiedzy.pl/pl/project/inteligentny-system-do-usuwania-szkodliwych-zanieczyszczen-w-wodzie-z-uzyciem-modyfikowanego-porowat,772-1
https://mostwiedzy.pl/pl/project/innowacyjne-i-nowoczesne-rozwiazania-zrownowazonego-korzystania-z-wod-opadowych-w-miescie-oparte-na-,835-1
https://mostwiedzy.pl/pl/project/inteligentny-system-do-usuwania-szkodliwych-zanieczyszczen-w-wodzie-z-uzyciem-modyfikowanego-porowat,772-1
https://wilis.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-04/kn-mis-w-stacji-limnologicznej-ug-relacja


Kaszubskiego i pobrali próbki wody w 16 punktach, a
następnie poddali je analizie chemicznej i
mikrobiologicznej. W kolejnym etapie badań studenci
Kół Naukowych sprawdzą jakość wód
powierzchniowych w najbardziej turystycznym rejonie
Pojezierza Kaszubskiego w szczycie sezonu
wakacyjnego. 

Natomiast w maju 2022 r. studenci KN MIŚ wzięli udział
w obozie naukowym rozpoczynającym projekt pt.
"Spitsbergen challenge – przygotowanie wyprawy
naukowej do Arktyki". Celem inicjatywy jest
przygotowanie studentów do zorganizowania i
przeprowadzenia badań terenowych podczas wyprawy
naukowej na Spitsbergen (Svalbard, Arktyka). Podczas
obozu naukowego przeprowadzono badania
obejmujące monitoring wód powierzchniowych na
terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, które
studenci zrealizowali dzięki współpracy z Dyrekcją
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, „Błękitną Szkołą”
we Władysławowie oraz Naukowym Kołem Chemików
Studentów Politechniki Gdańskiej.

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI

DOSTĘP DO PITNEJ WODY
Na Politechnice Gdańskiej wszyscy mają dostęp do
bieżącej, świeżej wody. W ramach współpracy z Saur
Neptun Gdańsk na terenie kampusu PG dotychczas
zamontowanych zostało piętnaście dystrybutorów, z
których można napełnić wodą kubek lub butelkę
wielokrotnego użytku. Urządzenia wyposażone są w
czujniki oraz licznik butelek. Dzięki zamontowanym na
PG dystrybutorom już kilka tysięcy plastikowych butelek
nie trafiło do śmieci.

DESZCZÓWKI NA PG
Zużycie wody to ważny aspekt wykorzystania zasobów
na terenie Politechniki Gdańskiej. Obecnie działamy na
rzecz retencjonowania i wykorzystania wody
deszczowej na terenie naszego kampusu. W 2021 r.
zainstalowaliśmy 10 zbiorników o pojemności 360 litrów
w celu zbierania wody deszczowej wykorzystywanej do
podlewania. Zebrana woda jest wykorzystywana przez
ogrodników z Sekcji Ogrodniczej do podlewania
pobliskich terenów zielonych, niedawno posadzonych
drzew oraz wolno stojących donic z kwiatami.

OGRÓD DESZCZOWY NA KAMPUSIE PG
W maju 2022 w Politechnice Gdańskiej na Dziedzińcu
Fahrenheita w Gmachu Głównym odbyło się spotkanie
informacyjne projektu badawczego NICE - Urban Real
Lab w Politechnice Gdańskiej.

SPITSBERGEN CHALLENGE 
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Celem spotkania było przedstawienie założeń projektu,
przybliżenie uczestnikom koncepcji retencji
powierzchniowej oraz wspólne zidentyfikowanie funkcji
przyszłego ogrodu deszczowego na terenie kampusu,
planowanego jako Miejskie Laboratorium Terenowe w
ramach projektu.

https://wilis.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/spitsbergen-challenge-czyli-wyzwanie-kola-naukowego-mis-cz-i
https://npk.org.pl/
https://blekitnaszkola.npk.org.pl/
https://www.facebook.com/NKCHSPG
https://mostwiedzy.pl/pl/project/inteligentny-system-do-usuwania-szkodliwych-zanieczyszczen-w-wodzie-z-uzyciem-modyfikowanego-porowat,772-1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-07/kolejne-dystrybutory-z-woda-ograniczamy-zuzycie-plastiku
https://mostwiedzy.pl/pl/project/inteligentny-system-do-usuwania-szkodliwych-zanieczyszczen-w-wodzie-z-uzyciem-modyfikowanego-porowat,772-1
https://pg.edu.pl/zrownowazony-rozwoj/2022-07/kolejne-deszczowki-na-kampusie-pg
https://mostwiedzy.pl/pl/project/inteligentny-system-do-usuwania-szkodliwych-zanieczyszczen-w-wodzie-z-uzyciem-modyfikowanego-porowat,772-1
https://wilis.pg.edu.pl/2022-05/budowa-ogrodu-deszczowego-spotkanie-robocze


BADANIA I PROJEKTY

NOWY TYP GENERATORA
Zespół naukowców z Wydziału Elektrotechniki i
Automatyki opracował prototyp innowacyjnego
generatora wielofazowego. Gwarantuje on pracę
maszyny, którą zasila podczas awarii jednej z faz.
Generator nie tylko daje większą gwarancję
niezawodności, ale jest również ekologiczny, ponieważ
do jego budowy nie używamy magnesów trwałych,
powszechnie stosowanych w innych tego typu
urządzeniach. Jest to generator indukcyjny o
wzbudzeniu wielofazowym, do zastosowania w
elektrowni wiatrowej, wodnej czy gazowej.

nCO2PP
Jednym z podstawowych celów projektu prowadzonego
przez naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i
Okrętownictwa jest opracowanie nowatorskiej
technologii wraz z budową instalacji demonstracyjnej,
pozwalającej na wykorzystanie osadów ściekowych do
produkcji energii elektrycznej z uzyskaniem
jednocześnie pozytywnego wpływu na środowisko
naturalne. Propozycja elektrowni zaproponowanej w
niniejszym projekcie koncentruje się na nowym typie
układu CCS/CCU opracowanej przez zespół z
Politechniki Gdańskiej, lidera projektu, a ściślej rzecz
ujmując dotyczy instalacji zgazowania osadu
ściekowego oraz jego utylizacji w elektrowni gazowej
wraz z wychwytem dwutlenku węgla. 

XII KONWENT MORSKI NA POLITECHNICE
GDAŃSKIEJ
22 listopada 2021r. podczas odbywającego się na
Politechnice Gdańskiej XII Konwentu Morskiego ośmiu
rektorów pomorskich uczelni podpisało porozumienie
intencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej na
rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Gośćmi
obrad byli: premier RP Mateusz Morawiecki i minister
Marek Gróbarczyk. Do grona uczestników projektu
należą: Akademia Morska w Szczecinie, Federacja
Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i
Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska,
Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański,
Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński i
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie. Przedstawiciele tych uczelni kształcą i
prowadzą badania w obszarach związanych z morzem i
zamierzają skonsolidować działania na rzecz rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej w formule Konsorcjum
Naukowego „Nauka dla Morza”.

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł
stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej
energii po przystępnej cenie

liczba publikacji

POLITECHNIKA GDAŃSKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          12I  RAPORT 

15

16

ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE 
I PARTNERSTWO

315

KONFERENCJA BALTIC WINDUSTRY

W 2021 r. rozpoczęły się prace przy budowie fabryki
Northvolt w Gdańsku, która będzie zajmować się
produkcją nowoczesnych i zrównoważonych systemów
magazynowania energii. W rozwoju centrum będą brać
udział naukowcy, studenci i doktoranci Politechniki
Gdańskiej.

NORTHVOLT

Pierwsze farmy wiatrowe mają pojawić się na Bałtyku w
2026 roku, a jednym z głównych celów Politechniki
Gdańskiej jest wzmocnienie szerokiej współpracy w
obszarze morskiej energetyki wiatrowej. 8 września
2022 r. na PG odbyła się międzynarodowa konferencja
„BalticWindustry: Industrial Research in Offshore Wind”,
podczas której naukowcy i przedstawiciele przemysłu
dyskutowali na temat korzyści wynikających z
połączenia nauki z biznesem. Energia odnawialna,
pochodząca m.in. z morskich farm wiatrowych to jeden
z obszarów gospodarczych o największym potencjale i
najszybciej się rozwijających. Naszym celem jest
zbudowanie ekosystemu, w którym nauka jeszcze
efektywniej będzie współpracować z biznesem.

PROJEKTOWANIE I BUDOWA MORSKICH 
SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH 

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ 
STUDENCKA

Projektowanie i budowa morskich systemów
energetycznych to nowa specjalność na Politechnice
Gdańskiej. Została ona uruchomiona w Instytucie
Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
Jej partnerem głównym została PGE Polska Grupa
Energetyczna, która realizuje projekt budowy Morskiej
Farmy Wiatrowej Baltica, największej morskiej
elektrowni wiatrowej w polskiej części Morza
Bałtyckiego.  

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/piec-faz-i-brak-magnesow-trwalych-naukowcy-z-pg-stworzyli-nowy-typ-generatora
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/piec-faz-i-brak-magnesow-trwalych-naukowcy-z-pg-stworzyli-nowy-typ-generatora
https://nco2pp.mech.pg.gda.pl/pl
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-11/premier-mateusz-morawiecki-na-xii-konwencie-morskim-na-politechnice-gdanskiej
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-04/uczelnie-pomorskie-wspieraja-rozwoj-morskiej-energetyki-wiatrowej
https://mostwiedzy.pl/pl/project/inteligentny-system-do-usuwania-szkodliwych-zanieczyszczen-w-wodzie-z-uzyciem-modyfikowanego-porowat,772-1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/politechnika-gdanska-nawiazala-wspolprace-z-northvolt
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-09/konferencja-baltic-windustry-spotkanie-biznesu-i-nauki
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-03/nowa-specjalnosc-studiow-z-obszaru-offshore-na-politechnice-gdanskiej-we
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ENERGETYKA 
Energetyka to interdyscyplinarny kierunek studiów
kształtujący wiedzę i umiejętności w zakresie
wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych,
jak też kreatywnego projektowania poligeneracyjnych
systemów energetycznych przyjaznych środowisku.
Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym,
prowadzonym przez kadrę Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Okrętownictwa, Wydziału Elektrotechniki
i Automatyki oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i
Środowiska.

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA
W marcu 2022r. rozpoczęła się V edycja studiów
podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa. Podczas
dwóch semestrów słuchacze zdobywają wiedzę o
najprężniej rozwijającej się technologii dotyczącej
pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.
Uruchomienie kolejnej edycji studiów na kierunku
morska energetyka wiatrowa związane jest
bezpośrednio z oczekiwanym w najbliższych latach
intensywnym rozwojem rynku morskiej energetyki
wiatrowej w Polsce. W projekcie Polityki Energetycznej
Polski do 2040 roku przewidziano realizację morskich
farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 10 GW, co czyni
z Polski potencjalnego lidera branży w Europie. Celem
studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry na
potrzeby tak dużego rynku.

WIELKIE WYZWANIE: ENERGIA
Zespół MMB Team z Gdańska, złożony w większości z
absolwentów Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem
prof. Zbigniewa Krzemińskiego, wieloletniego
pracownika Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG,
został zwycięzcą konkursu „Wielkie Wyzwanie:
Energia”, którego finał odbył się w sobotę 16
października 2021 r. na stadionie PGE Narodowy.
Zespół wygrał 1 mln zł nagrody za najlepszy prototyp
przydomowej elektrowni wiatrowej.

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI

CENTRUM MORSKIEJ ENERGETYKI
WIATROWEJ
Politechnika Gdańska jest czołową uczelnią badawczą
w kraju, o uznanym w świecie potencjale naukowym,
skupiającą wielu wybitnych specjalistów we wszystkich
głównych obszarach wiedzy związanych z morską
energetyką wiatrową. Centrum Morskiej Energetyki
Wiatrowej na PG oferuje wsparcie naukowe w zakresie
projektowania, technologii wytwarzania oraz
eksploatacji morskich farm wiatrowych. Dysponuje
wysoce specjalizowaną bazą laboratoryjną, która
umożliwia przeprowadzenie szczegółowej i dogłębnej
identyfikacji wielu problemów technicznych, a także
organizacyjnych, w zakresie budowy i eksploatacji
morskich farm wiatrowych. Ma również doświadczenia i
osiągnięcia dydaktyczne w szkoleniu specjalistycznym
oraz menedżerskim kadry inżynierskiej i kierowniczej
szeroko rozumianego sektora morskiej energetyki
wiatrowej.
.

LINTE^2
Laboratorium LINTE^2 to kompleksowa instalacja
eksperymentalna dedykowana do prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych w zakresie systemów
elektroenergetycznych. Instalacja ma postać elastycznie
konfigurowanego systemu elektroenergetycznego o
zmniejszonej skali, wyposażonego w
najnowocześniejszą aparaturę, jednostki
wytwarzania/przetwarzania energii oraz rozproszony
system sterowania oparty na komunikacji Ethernet.
Działalność Laboratorium obejmuje projekty badawczo-
rozwojowe realizowane z udziałem i dla przemysłu,
działania demonstracyjne i szkoleniowe oraz inne formy
przedsięwzięć B+R, mające na celu wdrożenie i
komercjalizację wyników.
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https://pg.edu.pl/rekrutacja-2021/studia-i-stopnia/wykaz-kierunkow/energetyka
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-10/zespol-prof-zbigniewa-krzeminskiego-zwyciezca-konkursu-wielkie-wyzwanie-energia
https://pg.edu.pl/badawcza/cmew
https://eia.pg.edu.pl/linte-draft


Promować stabilny, zrównoważony 
i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne 
i produktywne zatrudnienie oraz godną
pracę dla wszystkich ludzi 

liczba publikacji
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BADANIA I PROJEKTY

WARUNKI PRACY
W artykule naukowców z Wydziału Zarządzania i
Ekonomii PG przeanalizowano próbę prawie dziewięciu
milionów pracowników z 24 krajów europejskich w 2014
r., aby stwierdzić, w jaki sposób zaangażowanie w
globalne łańcuchy wartości (GVC) wpływa na warunki
pracy. Płace okazują się negatywnie powiązane z
zaangażowaniem w GVC: pracownicy mający niższe 
 i mniej stabilne zarobki, co oznacza gorsze warunki
pracy.

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI

CENTRUM HR
Na Politechnice Gdańskiej zostało powołane Centrum
HR, które zadaniem jest m.in. wspieranie władz uczelni
w realizacji polityki personalnej Uczelni, organizacja
procesu rekrutacji i adaptacji pracowników, a także
stworzenie planów rozwoju zawodowego pracowników i
rozwój komunikacji wewnętrznej.

BUDŻET OBYWATELSKI

PG angażuje również społeczność PG w decyzje
dotyczące zmian na PG. Decyzją JM Rektora PG część
funduszy Politechniki Gdańskiej co roku zostaje oddana
społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO).
Budżet Obywatelski stanowi wydzieloną w danym roku
kalendarzowym część budżetu PG, o której
przeznaczeniu mogą decydować pracownicy i studenci
Politechniki Gdańskiej. Głos społeczności PG wyraża
się poprzez składanie propozycji projektów oraz
współdecydowanie o ich wyborze do realizacji. Zasady
dotyczące Budżetu obywatelskiego zostały określone w
jego Regulaminie. Każdy pracownik i student
Politechniki Gdańskiej może złożyć propozycję projektu,
na który będą mogli głosować odpowiednio wszyscy
pracownicy i wszyscy studenci.

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Politechnika Gdańska posiada wyróżnienie HR
Excellence in Research, tym samym jest uznana za
instytucję stwarzającą jedne z najlepszych warunków
pracy i rozwoju dla badaczy w Europie.

WELLBEING 
Praca w wielokulturowym środowisku pracy w
międzynarodowych korporacjach jest wyzwaniem.
Naukowcy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG
zbadali związek między kapitałem psychologicznym a
zadowoleniem w pracy w konkretnych
międzynarodowych korporacjach.

DIGITALIZATION PROCESS 
Publikacja naukowców z Wydziału Zarządzania i
Ekonomii PG zawiera analizę wpływu technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na rozwój
gospodarczy. Zawiera badania teoretyczne i
empiryczne, w tym badania panelowe dotyczące
różnych zagadnień, przed którymi stoją kraje
rozwijające się, takich jak edukacja, korupcja, wzrost
gospodarczy, wydatki rządowe, włączenie finansowe,
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, infrastruktura,
dobrobyt gospodarczy i społeczny oraz nierówności.
Każdy rozdział oferuje dobrze przemyślaną analizę
najnowszych trendów zarówno w teorii, jak i empiryce, a
także odnosi się do licznych implikacji politycznych
związanych z różnymi aspektami omawianymi w tomie.

PG JAKO PRACODAWCA
Na Politechnice Gdańskiej tworzono oraz wdrażano
rozwiązania mające na celu doskonalenie procedur,
praktyk zarządzania kadrami oraz procesów
rekrutacyjnych. PG ma jasno określone cele
strategiczne, Strategię Uczelni, Strategię HR4R, Statut
czy Plan równości płci.

Nie bez znaczenia w aspekcie rozwoju pracowników
uczelni jest bogata oferta szkoleniowa uczelni, między
innymi szkolenia dla dydaktyków prowadzone przez
Centrum Nowoczesnej Edukacji, szkolenia realizowane
w ramach projektów uczelnianych czy szkolenia
prowadzone przez Centrum Zarządzania Projektami.
Politechnika Gdańska oferuje także swoim pracownikom
możliwość skorzystania z dofinansowanych wczasów w
Ośrodku Wypoczynkowy Czarlina, położonym na
Kaszubach, malowniczym regionie Polski. Na terenie
ośrodka istnieje możliwość wypożyczania rowerów oraz
sprzętu do uprawiania sportów wodnych (kajaki, rowery
wodne, łodzie żaglowe), jest plac zabaw dla dzieci i
boiska sportowe oraz strzeżone kąpielisko. PG oferuje
również swoim pracownikom dofinansowanie do kolonii
oraz obozów dla dzieci. W ramach działalności
kulturalnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych organizowana jest zabawa karnawałowa
oraz paczki noworoczne dla dzieci. 

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY

Pracownicy Działu Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i
Ochrony Przeciwpożarowej przeprowadzają kontrolę
warunków pracy i nauczania oraz przestrzegania zasad
i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy
i ochrony przeciwpożarowej, prowadzą doradztwo w
zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp i
ochrony przeciwpożarowej, współpracują z organami
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji
Pracy i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie
poprawy warunków pracy i nauki i ochrony
przeciwpożarowej.

https://mostwiedzy.pl/pl/publication/working-conditions-in-global-value-chains-evidence-for-european-employees,154835-1
https://chr.pg.edu.pl/
http://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/organizacja-budzetu/regulamin
https://chr.pg.edu.pl/rozwoj-zawodowy/strategia-hr4r
https://mostwiedzy.pl/pl/publication/psychological-capital-and-happiness-at-work-the-mediating-role-of-employee-thriving-in-multinational,150890-1
https://mostwiedzy.pl/pl/publication/digitalization-process-and-its-impact-on-economic-growth-a-panel-data-study-for-developing-countries,157798-1
https://chr.pg.edu.pl/
https://pg.edu.pl/dzial-bhp


Budować stabilną infrastrukturę, promować
zrównoważone uprzemysłowienie oraz
wspierać innowacyjność

liczba publikacji
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Politechnika Gdańska zawarła umowę licencyjną z firmą
Bio Plast Pom sp. z o.o., która zamierza wdrożyć
biodegradowalny kompozyt polimerowy, powstały na
Wydziale Chemicznym PG, do produkcji
biodegradowalnych i kompostowalnych opakowań -
dotychczas wytwarzanych z tworzyw ropopochodnych.
Przedmiotem umowy są innowacyjne biokompozycje
polimerowe, otrzymywane z udziałem skrobi
termoplastycznej (TPS) pozyskiwanej z mąki
ziemniaczanej oraz polilaktydu (PLA), które ze względu
na skład, jak i podatność na kompostowanie zaliczają
się do grupy materiałów typu „zero waste”.

BADANIA I PROJEKTY

CHITONECARE
Europejski Urząd Patentowy (EPO) wydał  w 2021 r.
pozytywną decyzję o przyznaniu wyłącznych praw
ochronnych Politechnice Gdańskiej w ramach patentu
europejskiego dla innowacyjnej technologii wytwarzania
hydrożeli chitozanu – ChitoVelum®. ChitoVelum
gwarantuje wytwarzanym produktom kosmetycznym
najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy jej
wykorzystaniu możliwa stała się produkcja kosmetyków
bez konserwantów i innych związków chemicznych
negatywnie postrzeganych przez konsumentów.
Inkubator Innowacyjności 4.0 na Politechnice Gdańskiej
będzie realizowany do końca 2022 roku, zaś każdy z
projektów zgłoszony do programu może uzyskać
dofinansowanie do 100 tys. zł.

ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE 
I PARTNERSTWO

INZNAK
W czerwcu 2022 r. projekt INZNAK został nagrodzony
godłem „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje”. Gala
wręczenia nagród za najlepsze produkty, usługi i
innowacje odbyła się w Pałacu Prezydenckim w
Warszawie, a statuetka dla autorów INZNAKU była
jedyną, jaką przyznano przedstawicielom całego
województwa pomorskiego bez względu na kategorie.
Głównym zadaniem opracowanych na Politechnice
Gdańskiej inteligentnych i autonomicznych znaków
drogowych INZNAK jest zapobieganie stłoczeniom w
ruchu drogowym i wynikającym z tego kolizjom
pojazdów na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Z
kolei w lipcu 2022 r. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju (NCBiR), wraz z przedstawicielami
kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości, wręczyli
nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych
polskich wyrobów i technologii. Jednym z wynalazków,
które wyróżniono, jest system inteligentnych znaków
drogowych INZNAK.

IINKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0.
Inkubator Innowacyjności 4.0 to program Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, który wspiera proces zarządzania
wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w
szczególności w zakresie komercjalizacji. W 2022 r. został
przeprowadzony drugi nabór wniosków do Inkubator
Innowacyjności 4.0. Każdy z projektów zgłoszonych do
Programu przez pracownika naukowego Politechniki
Gdańskiej może uzyskać dofinansowanie do 100 tys. zł.

BIODEGRADOWALNY KOMPOZYT 
POLIMEROWY

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji studenci
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa realizują
przedmiot Innowacje w inżynierii produkcji. Celem
przedmiotu jest zapoznanie studenta z szerokim spektrum
zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. W
dobie szybkiego postępu naukowo-technicznego,
ustawicznych i trudnych do przewidzenia zmian intuicyjne
prognozowanie jest niewystarczające. Rozwój stymulowany
jest powstawaniem i rozwojem nowych technologii. Ważnym
zadaniem dla przyszłych inżynierów pracujących w
obszarach wytwarzania jest śledzenie trendów rozwoju
technologii przydatnych do konstruowania i wytwarzania
innowacyjnych wyrobów innowacyjnymi technologiami.

SZKOŁA START-UP
W grudniu 2021 r. odbyło się spotkanie studentów ze Szkołą
Startup. Celem Szkoły Startup jest inicjowanie i wspieranie
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, w szczególności 
 bazującej na wynikach badań prowadzonych na
Politechnice Gdańskiej.

PROTOLAB
ProtoLab to całodobowe, nowoczesne pracownie na PG
wyposażone w urządzenia do testowania rozwiązań z
branży technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT.
Laboratoria posiadają infrastrukturę techniczną
umożliwiającą opracowanie i wykonanie dowolnego
prototypu. ProtoLab to miejsca spotkań, pracy oraz wymiany
wiedzy i doświadczeń środowiska startupowego, skupiające
mentorów z różnych dziedzin. ProtoLab to także bezpłatne
szkolenia z druku 3D, lutowania, obsługi tokarki oraz
plotera. 

https://ctwt.pg.edu.pl/2021-12/innowacyjna-kompozycja-polimerowa-z-politechniki-gdanskiej-ma-szanse-zostac-skladnikiem
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/patent-europejski-dla-technologii-stworzonej-na-pg
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-07/inznak-wynalazek-naukowcow-pg-wyrozniony-na-gali-polski-produkt-przyszlosci
https://ctwt.pg.edu.pl/2022-02/otwarty-kolejny-nabor-projektow-do-programu-inkubator-innowacyjnosci-40
https://ctwt.pg.edu.pl/2021-12/spotkanie-szkoly-startup-ze-studentami-na-pg-15-grudnia
https://excento.pl/e-pionier/protolab/


WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI

PG UCZELNIĄ BADAWCZĄ
Politechnika Gdańska jest największą uczelnią
techniczną w północnej Polsce, w której pracuje ponad
1200 pracowników naukowych. W ramach realizacji
programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza” (IDUB) Politechnika wprowadza w życie
kolejne inicjatywy, które wpływają na podnoszenie
jakości działalności naukowej. Dysponujemy
nowoczesną infrastrukturą badawczą oraz urozmaiconą
ofertą laboratoriów komercyjnych, co czyni nas jedną z
najbardziej konkurencyjnych jednostek naukowych w
skali kraju, jak również Europy.
Na Politechnice Gdańskiej znajduje się 8 wydziałów o
mocno sprofilowanych kompetencjach. Jako Uczelnia o
statusie badawczym opieramy swoją działalność w
równie dużym stopniu na interdyscyplinarnych
zespołach badawczych. W Centrach Badawczych łączą
się umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych
wydziałów, które z kolei przekładają się na nowoczesne
i innowacyjne rozwiązania w obszarach: biotechnologii,
bioinżynierii, technologii proekologicznych, technologii
cyfrowych oraz przy wytwarzaniu nowoczesnych
materiałów o zastosowaniu w przemyśle i medycynie. 

Z UCZELNI DO BIZNESU
Politechnika Gdańska razem z Gdańskim
Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim
zawarły porozumienie z Pomorską Specjalną Strefą
Ekonomiczną podczas XXXIII Ogólnopolskiej
Konferencji SOOIPP, na mocy którego Gdański Park
Naukowo-Technologiczny wraz z Uczelniami
Fahrenheita oferować będą kompleksowe rozwiązania
ułatwiające realizację prac badawczo-rozwojowych.
Sygnatariusze porozumienia deklarują wolę podjęcia
wspólnych działań na rzecz współpracy w zakresie
szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań
naukowych, polegającej na wspieraniu i stymulowaniu
innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na tworzeniu
efektywnych powiązań pomiędzy nauką  i biznesem
poprzez upowszechnianie wiedzy na temat transferu
technologii.

MOLYBDENUM

warsztatowo-szkoleniowy program Startup School I
pn. „Sprawdź swój pomysł”,
program grantowy Startup School II pn. „Rozwiń
skrzydła”.

Molybdenum Startup School to program, który pomaga
rozwinąć kompetencje z zakresu przedsiębiorczości i
jest skierowany zarówno do studentów, doktorantów, jak
i pracowników naukowych oraz administracyjnych. Osią
programu Molybdenum, realizowanego w projekcie pod
nazwą Szkoła Startup, są dwa cykliczne programy
startupowe:

1.

2.

Program “Sprawdź swój pomysł” to 8-tygodniowe
warsztaty z zakresu podstaw przedsiębiorczości. W
trakcie udziału w programie szkoleniowym zespół
uczestników zostaje objęty opieką Trenerów oraz
wsparciem Mentorów i Ekspertów w zakresie
indywidualnych konsultacji pomysłów oraz modeli
biznesowych.

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI
Inkubator Innowacyjności 4.0 to program Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wspiera proces
zarządzania wynikami badań naukowych i prac
rozwojowych, w szczególności w zakresie
komercjalizacji. Celem Programu jest wsparcie
podmiotów prowadzących aktywną działalność w
zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i
prac rozwojowych w inicjowaniu współpracy środowiska
naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w
realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania
wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych
rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów
działających na rzecz upowszechniania nauki. 

MICROGRANTS
„μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny
program dofinansowania usług B+R, w którym
pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne
wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w
projektach o wartości do 200 tys. zł. Projekt realizowany
przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki
Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą
Gospodarczą Pomorza, Centrum Innowacji Medycznych
Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego) oraz Univentum Labs (spółka celowa
Uniwersytetu Gdańskiego).

STOS COMPETENCE CENTER
PG kończy budowę Centrum Kompetencji STOS, które
będzie jednym z najnowocześniejszych centrów
informatycznych w tej części Europy i w którym znajdzie
się m.in. jeden z najszybszych superkomputerów w
Polsce. Budowa centrum jest odpowiedzią na potrzeby
rynku w zakresie usług badawczo-rozwojowych B+R,
które wymagają obliczeń, transferu i przetwarzania oraz
archiwizacji ogromnych zbiorów danych.
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https://pg.edu.pl/badawcza
https://ctwt.pg.edu.pl/2022-09/z-uczelni-do-biznesu-trojmiejskie-centra-transferu-technologii-i-gdanski-park-naukowo
https://ctwt.pg.edu.pl/2022-03/ruszyl-nabor-do-1-etapu-programu-molybdenum-startup-school
https://www.mikrogranty.com.pl/o-projekcie
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-02/zakonczyl-sie-kolejny-wazny-etap-budowy-kompleksu-stos-politechniki-gdanskiej


Zmniejszyć nierówności w krajach i między 
krajami

liczba publikacji
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BADANIA I PROJEKTY

STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PRZESIADKA BEZ BARIER
W ramach projektu „Przesiadka bez barier”  naukowcy z
Wydziału Inżynierii Lądowej  i Środowiska pracują nad
opracowaniem systemu zarządzania dostępnością
miejsc wsiadania i wysiadania podróżnych, głównie
zintegrowanych węzłów przesiadkowych ze
szczególnym uwzględnieniem osób o szczególnych
potrzebach. Jest to nowatorskie podejście pozwalające
na obiektywną ocenę poziomu dostępności węzłów
przesiadkowych poprzez identyfikację barier i
udogodnień dla użytkowników o szczególnych
potrzebach.

DOSTĘPNA SZKOŁA 
W ramach projektu Dostępna Szkoła, prowadzonego
przez naukowców z Wydziału Architektury, przewiduje
się opracowanie rozwiązania w kreowaniu przyjaznej
przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb
uczniów oraz otoczenia. W ramach projektu
zaplanowano opracowanie modelu Dostępnej Szkoły i
wypracowanie dla ok. 100 szkół indywidualnych planów
poprawy dostępności. 

OSOBY NEURORÓŻNORODNE
Naukowcy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii w
ramach projektu o nazwie “Sustained, inclusive and
sustainable institutions for all: Neurodiversity-friendly
smart work design. Acronym: SISI4ALL” będą
prowadzić badania nad inteligentnym projektowaniem
stanowisk pracy z myślą o osobach neuro-
różnorodnych. W ramach projektu zostaną
zidentyfikowane i zanalizowane kluczowe bariery dla
zatrudnialności, w tym m.in. bariery prawne,
ekonomiczne czy psychospołeczne oraz korzyści z
zatrudniania osób neuroróżnorodnych.
Scharakteryzowane zostaną części składowe procesu
osiągania dojrzałości organizacyjnej do zatrudniania
osób neuroróżnorodnych oraz opracowany zostanie
model dojrzałości organizacyjnej, wspierający
zatrudnialność osób neuroróżnorodnych (Neurodiversity
Organizational Maturity Model – NOMM).

ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE 
I PARTNERSTWO

VI POMORSKI KONWENT REGIONALNY
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Centrum Projektowania Uniwersalnego PG było
współorganizatorem VI Pomorskiego Konwentu
Regionalnego Osób z Niepełnosprawnościami, który
odbył się w październiku 2021 r. „Droga do
niezależnego życia – jak działać, żeby osiągnąć cel” –
to temat przewodni spotkania podczas którego
uczestnicy mówili o mądrym wsparciu, empatii,
konieczności zmiany modelu kształcenia kadr oraz
dobrych praktykach w regionie w budowaniu
samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

ASYSTENT STUDENTA Z ASD
Politechnika Gdańska dołączyła do projektu „Asystent
Studenta z ASD” realizowanego przez Fundację Sowelo
i firmę DGA A.S. oraz mającego na celu wsparcie
studentów ze spektrum autyzmu (ASD) w
funkcjonowaniu na uczelni. Wsparcie obejmuje pomoc
w komunikacji z wykładowcami i pracownikami
administracyjnymi uczelni, pomoc w dostosowaniu
formę zajęć lub zaliczeń/egzaminów do swoich potrzeb,
a także pomoc w planowaniu i organizacji swoich zadań
w toku studiowania. 

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ 
STUDENCKA

Student z niepełnosprawnością na Politechnice
Gdańskiej mogą korzystać z indywidualnego trybu
zaliczania zajęć i zdawania egzaminów. W roku 2021 na
Politechnice Gdańskiej zatrudniony został asystent dla
studenta poruszającego się na wózku, który pomaga w
dotarciu na uczelnię z Domu Studenckiego i z
powrotem, w przemieszczaniu się podczas i pomiędzy
zajęciami, w dotarciu do dziekanatu czy przy
korzystaniu z biblioteki. Stypendium dla osób
niepełnosprawnych może otrzymać każda osoba z
orzeczoną niepełnosprawnością, niezależnie od sytuacji
materialnej. Na Politechnice Gdańskiej większość
budynków jest dostosowanych do potrzeb studentów z
niepełnosprawnościami ruchu. Udogodnienia dotyczą
zastosowania podjazdów, platform przyschodowych
oraz wind. W każdym budynku znajduje się toaleta
przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Domy
Studenckie posiadają pokoje przystosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami oraz ogólnodostępne
toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Biblioteka
PG dysponuje urządzeniami powiększającymi tekst oraz
komputerem przystosowanym do obsługi przez osoby
słabowidzące lub na wózku inwalidzkim. Uczelnia
zapewnia również wsparcie w postaci adaptacji
materiałów dydaktycznych do wersji cyfrowej.

https://mostwiedzy.pl/pl/project/system-zarzadzania-dostepnoscia-zintegrowanych-wezlow-przesiadkowych,863-1
https://mostwiedzy.pl/pl/project/dostepna-szkola-innowacyjne-rozwiazania-w-kreowaniu-przyjaznej-przestrzeni-edukacyjnej-z-uwzglednien,827-1
https://zie.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-06/zatrudnialnosc-osob-neuroroznorodnych-wywiad-z-dr-michalem-tomczakiem
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-10/vi-pomorski-konwent-osob-z-niepelnosprawnosciami-od-opieki-do-niezaleznosci
https://pg.edu.pl/studenci/asd
https://pg.edu.pl/studenci/osoby-z-niepelnosprawnosciami
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WOLONTARIAT WIELOKULTUROWY
W ramach wolontariatu wielokulturowego organizowane
są cyklicznie warsztaty integracyjne dla polskich i
zagranicznych studentów PG. Nasi studenci pomagają
swoim zagranicznym kolegom z uczelni poznać miasto,
Politechnikę Gdańską i poczuć się jak w domu. Student
może także zostać mentorem i w ramach mentoringu
wielokulturowego pomagać innym zagranicznym
wolontariuszom poznawać Gdańsk, polskie obyczaje i
kulturę. Istnieje również możliwość wyjazdu za granicę i
pomagania w ramach wolontariatu zagranicznego.

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI

RÓWNE TRAKTOWANIE NA POLITECHNICE
GDAŃSKIEJ
Równe traktowanie należy rozumieć zgodnie z art. 32
Konstytucji RP oraz art. 18 Kodeksu Pracy, które znalazły
swoje odzwierciedlenie w przepisach wewnętrznych
naszej Alma Mater (Statut PG, Regulamin pracy, Plan
Równości Płci dla Politechniki Gdańskiej). Oznacza to, że
wszyscy na PG mają niezbywalne prawo do równego i
sprawiedliwego traktowania. Politechnika Gdańska w pełni
uwzględnia wszelkie formy różnorodności, promując i
zapewniając równe szanse wszystkim członkom
wspólnoty Uczelni – pracownikom, wolontariuszom,
doktorantom i studentom, słuchaczom studiów
podyplomowych i uczestnikom kursów, jak również
osobom aplikującym o pracę na Uczelni lub ubiegającym
się o przyjęcie na studia wyższe. PG przeciwdziała
wszelkim formom dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć,
wiek, rasę, pochodzenie i przynależność narodowościową
lub społeczną (w tym stan materialny), religię,
światopogląd lub wyznanie, niepełnosprawność, stan
cywilny, ciążę, status rodzicielski lub orientację seksualną.
Politechnika Gdańska promuje równość szans,
różnorodność i włączanie w procesach edukacyjnych i
badawczych także w szerokiej społeczności akademickiej
poza PG poprzez zachęcanie podmiotów
współpracujących z Uczelnią: osoby fizyczne, instytucje
samorządowe, naukowe i edukacyjne oraz
przedsiębiorstwa do przestrzegania tych zasad. NaIeży
podkreślić, że zgodnie z §4 Statutu PG wychowywanie
studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo
polskie, tradycje narodowe, za umacnianie zasad
demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz szacunku
dla wielokulturowości i różnorodności jest podstawowym
zadaniem naszej Uczelni.
 (

KODEKS ETYKI PG
W czerwcu 2022r. na posiedzeniu Senatu został
zatwierdzony zmodyfikowany Kodeks PG oraz
uchwalona procedura postępowania w przypadku
występowania mobbingu bądź szeroko pojętej
dyskryminacji. Kodeks Etyki PG stanowi kanon
podstawowych zasad we wszystkich aspektach życia
społeczności akademickiej, jak podstawę niezbędną do
jej działalności w zakresie kształcenia, badań
naukowych i rozwoju. Kodeks został zmodyfikowany i
uwzględniono w nim wszystkich członków wspólnoty
akademickiej: wszystkich pracowników, doktorantów,
studentów, wolontariuszy, słuchaczy studiów
podyplomowych, uczestników kursów. Drugi dokument
określa zasady przeciwdziałania dyskryminacji i
mobbingowi na uczelni i ustanawia procedurę
postępowania w przypadku zaistnienia działań lub
zachowań noszących cechy dyskryminacji, mobbingu,
molestowania seksualnego. Określa także prawa i
obowiązki przysługujące pracownikom w tych
sytuacjach.

REPREZENTANCI UCZELNI
Reprezentanci uczelni bezpośrednio zaangażowani w
przestrzeganie równego traktowania na PG to m.in.
Rzecznik praw i wartości akademickich na PG,
Rzecznik ds. równego traktowania czy Pełnomocnik
Rektora PG ds. osób z niepełnosprawnościami.

RZECZNIK DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Do zadań Rzecznik ds. równego traktowania należy
monitorowanie przestrzegania zasad dotyczących
równego traktowania, przygotowanie propozycji
rozwiązań i działań na rzecz równego traktowania dla
całej społeczności akademickiej w celu usprawnienia
przestrzegania zasad równego traktowania na PG, w
tym przygotowanie propozycji działań na rzecz osób i
grup narażonych na dyskryminację lub jej
doświadczających. Za pośrednictwem rzecznika ds.
równego traktowania PG współpracuje z innymi
organizacjami, instytucjami i uczelniami w skali kraju i
Europy, tak aby działania w tym zakresie były
skoordynowane i zgodne z najwyższymi standardami.

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Do zadań Pełnomocnika Rektora PG ds. osób z
niepełnosprawnościami należy rozpoznawanie potrzeb,
problemów i oczekiwań studentów z
niepełnosprawnościami w celu podejmowania działań
mających na celu zapewnienie równego dostępu
studentów do pełnego udziału w procesie kształcenia na
PG. Pełnomocnik opiniuje także wnioski dotyczące
wsparcia studentów, wsparcie studentów z
niepełnosprawnościami oraz pracowników uczelni w
działaniach niwelujących bariery występujące na
uczelni. 

SOCJOLOGIA 
W trakcie przedmiotu Socjologia studenci wybranych
kierunków studiów zdobywają wiedzę z zakresu
funkcjonowania w społeczeństwie, elementów i procesu
budowania więzi społecznych, zwłaszcza w wymiarze
ekonomicznym. Poznają także pojęcia m.in.
zróżnicowania kulturowego czy zróżnicowania
społecznego oraz funkcje i genezę nierówności.

https://pg.edu.pl/centrum-wolontariatu/wolontariat-wielokulturowy
https://pg.edu.pl/uczelnia/organizacja/rowne-traktowanie
https://pg.edu.pl/uczelnia/organizacja/rowne-traktowanie
https://pg.edu.pl/uczelnia/organizacja/rowne-traktowanie
https://pg.edu.pl/uczelnia/organizacja/rowne-traktowanie
https://cdn.files.pg.edu.pl/main/Biuro_Rektora/US%20231-2022.pdf
https://chr.pg.edu.pl/politechnika-rownych-szans
https://pg.edu.pl/rzecznik-akademicki/rowne-traktowanie
https://pg.edu.pl/studenci/osoby-z-niepelnosprawnosciami


Uczynić miasta i osiedla ludzkie
bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi 
oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
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BADANIA I PROJEKTY

PRZYJAZNE MIASTO
Tworzenie miasta przyjaznego wszystkim, to zadnie,
które jest prawdopodobnie celem wszystkich włodarzy
miejskich. Czy nie jest tak, że każdy chciałby w takim
mieście zamieszkać? Jednak zadanie to jest dość
trudne, bo wymaga pogodzenia wielu aspektów życia
mieszkańców. Obecnie do zagadnień środowiskowych
związanych z szeroko rozumianą ekologią dochodzi
zagadnienie dostosowania przestrzeni zgodnie z
zasadami projektowania uniwersalnego. Aby miasto
stało się przyjazne wszystkim, zmiany przestrzenne
powinny uwzględnić potrzeby grup mieszkańców
narażonych na wykluczenie z lokalnej społeczności. Do
takich osób należą osoby starsze i osoby z
niepełnosprawnościami, dla których bariery w
przestrzeni są przeszkodą w niezależnym
funkcjonowaniu. W artykule naukowców z Wydziału
Architektury PG zostały omówione dobre praktyki z
realizacji działań zmierzających do stworzenia miasta
przyjaznego wszystkim.

WZORY KREATYWNOŚCI
Współczesne koncepcje kształtowania miast, takie jak
zrównoważony rozwój, miasto odporne, inteligentne
miasto, miasto kreatywne, tworzą obecnie ramy
urbanistyki o charakterze jednej uogólnionej idei
kształtującej środowisko społeczno-materialne.
Kontekstualne ujęcie badań przeprowadzonych przez
naukowców z Wydziału Architektury PGkreatywności
opisuje zależności między środowiskiem miejskim a
twórczością w mieście kreatywnym. 

ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE 
I PARTNERSTWO

ZIELONA WALUTA DLA GDAŃSKA
Greencoin to alternatywna waluta, która będzie
swoistym wynagrodzeniem za postawę i działania
prośrodowiskowe mieszkańców Gdańska. Projekt
Greencoin, prowadzony przez naukowców z Wydziału
Architektury, ma przyczynić się do zmiany nawyków
mieszkańców Gdańska i wpłynąć na zmniejszenie
nierówności społecznych, poprzez nagradzanie
użytkowników systemu bazując na ich zachowaniu oraz
postawie, niezależnie od sytuacji ekonomicznej. Projekt
jest prowadzony w międzynarodowym konsorcjum,
którego skład tworzą: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet
Marii Grzegorzewskiej oraz partnerzy Norwescy,
Stavanger University i Oslo Metropolitan University.

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ 
STUDENCKA

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE NA
PG
W programie kształcenia na Wydziale Architektury PG
dążymy do tego, aby tworzyć studentom warunki do
zrozumienia wartości i uwarunkowań kulturowych,
społecznych i środowiskowych oraz motywować ich do
tworzenia środowiska zrównoważonego. Absolwenci
kierunku Architektura oraz Gospodarka przestrzenna na
Wydziale Architektury posiadają wiedzę z zakresu
urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk
ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych
pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych
etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast
i gmin ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji.

STUDIA PODYPLOMOWE
Na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
prowadzone są studia podyplomowe „Architektura i
budownictwo proekologiczne”. Oferta skierowana jest
do osób zainteresowanych problematyką rozwiązań
architektoniczno-budowlanych przyjaznych człowiekowi
i minimalizujących negatywny wpływ budynków na
środowisko.

PRZYSTANEK OD ZGIEŁKU MIASTA
W Gdańskim Archipelagu Kultury GAMA odbyła się
wystawa wybranych prac studentów Wydziału
Architektury Politechniki Gdańskiej. Studenci
przygotowali propozycje obiektów architektonicznych
ulokowanych na terenie gdańskiej dzielnicy Letnica,
które są „przystankami od zgiełku miasta”. Wystawa to
okazja do pokazaniu wielu pomysłów na wykorzystanie
potencjału miejsca, które stało się inspiracją dla
młodych architektów!

KOLEJ NA POŁUDNIE
Jak powinny wyglądać przystanki nowej linii PKM
Południe i co zrobić, aby kolej pasażerska była jak
najbardziej przyjazna środowisku i mieszkańcom? Do
opracowania koncepcji architektoniczno-
urbanistycznych planowanych przystanków PKM
Południe w Gdańsku zostali zaproszeni studenci
Wydziału Architektury PG. Zadaniem konkursowym
studentów było przygotowanie studium
architektoniczno-urbanistycznego kształtowania kolei
pasażerskiej na aglomeracyjnym odcinku nowej,
dopiero planowanej przez pomorski samorząd linii PKM
Południe, uwzględniające rozwiązania funkcjonalno-
przestrzenne, aspekty społeczne, środowiskowe oraz
zawierające innowacyjne rozwiązania technologiczne.
Autorzy trzech najlepiej ocenionych projektów otrzymali
nagrody, a w kolejnym etapie studenci będą
przygotowywać szczegółowe koncepcje innowacyjnych
rozwiązań środowiskowych, społecznych i
gospodarczych wzmacniających atrakcyjność kolei
pasażerskiej dla użytkowników.

ARCHITEKT MIASTA GDAŃSK
Prof. Piotr Lorens, kierownik Katedry Urbanistyki i
Planowania Regionalnego Wydziału Architektury jest
Architektem Miasta. Jego głównym zadaniem jest
dbanie o dobrą jakość architektury i urbanistyki w
Gdańsku oraz koordynowanie rozwoju przestrzeni
zielonych. 

https://mostwiedzy.pl/pl/publication/tworzenie-miasta-przyjaznego-wszystkim,156901-1
https://mostwiedzy.pl/pl/publication/wzory-kreatywnosci-koncepcja-modelu-prawdopodobienstwa-dzialania-kreatywnego-jako-narzedzie-badania-,156769-1
http://greencoin.pl/
https://arch.pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/studia-podyplomowe-architektura-i-budownictwo-proekologiczne
https://arch.pg.edu.pl/2022-04/przystanek-od-zgielku-miasta-gdansk-letnica
https://arch.pg.edu.pl/2022-06/kolej-na-poludnie-nagrodzono-najlepsze-studenckie-projekty-w-konkursie-faru-i-pkm
https://pg.edu.pl/p/piotr-lorens-11419


Zapewnić wzorce zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji
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124 ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE 
I PARTNERSTWO

OPAKOWANIA BIODEGRADOWALNE
Politechnika Gdańska zawarła umowę licencyjną z firmą
Bio Plast Pom Sp. z o.o., która zamierza wdrożyć
biodegradowalny kompozyt polimerowy, powstały na
Wydziale Chemicznym PG, do produkcji
biodegradowalnych i kompostowalnych opakowań -
dotychczas wytwarzanych z tworzyw ropopochodnych.
Przedmiotem umowy są innowacyjne biokompozycje
polimerowe, otrzymywane z udziałem skrobi
termoplastycznej (TPS) pozyskiwanej z mąki
ziemniaczanej oraz polilaktydu (PLA), które ze względu
na skład, jak i podatność na kompostowanie zaliczają
się do grupy materiałów typu „zero waste”.

REVAMP
Związki o większej wartości niż metan pozyskiwane z
domowych resztek i odpadów z produkcji żywności?
Naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej i Donghua University w Szanghaju
pracują nad nową technologią przetwarzania odpadów
spożywczych, dzięki której będzie można odzyskiwać
kwasy karboksylowe potrzebne do wyprodukowania
polimerów, farmaceutyków, rozpuszczalników czy
dodatków do żywności. Projekt jest odpowiedzią na
globalne wyzwanie, jakie stanowi marnotrawstwo
żywności i – co za tym idzie – gromadzenie odpadów
spożywczych.

SZTUM CIRCULAR ECONOMY 
Politechnika Gdańska jest partnerem w polsko-
norweskim projekcie na rzecz wdrażania idei GOZ:
„Sztum Circular Economy – odpowiedzią na
współczesne wyzwania klimatyczne (SCE)” Celem
przedsięwzięcia są działania inwestycyjne (m.in.
budowa nowoczesnego PSZOK-u, hali naprawczo-
magazynowo-wystawienniczej oraz stacji materiałów
„Druga szansa”), a także edukacyjno-informacyjne,
które przyczynią się do tworzenia trwałych warunków
dla działalności w dziedzinie gospodarki o obiegu
zamkniętym w Mieście i Gminie Sztum. Oprócz zespołu
z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki
Gdańskiej w skład konsorcjum projektowego wchodzi
Miasto i Gmina Sztum, Stowarzyszenie Gmin RP
Euroregion Bałtyk oraz International Development
Norway.

BADANIA I PROJEKTY
DIGEST-PLAST
Wpływ polimerów biodegradowalnych na beztlenowy
proces mikrobiologiczny, w którym substancje
organiczne przekształcane są w metan i dwutlenek
węgla, jest przedmiotem badań w projekcie DIGEST-
PLAST pt. Methane fermentation of biomas containing
biodegradable polymeric material. Polimery
biodegradowalne są szczególnie popularne w
przemyśle spożywczym jako materiały opakowaniowe i
jednorazowe przybory kuchenne. Obecnie nie istnieją
żadne szczególne wymagania dotyczące
wychwytywania bioplastików i biodegradowalnych
polimerów ze strumieni odpadów. Rezultaty i produkty
końcowe projektu będą mogły posłużyć jako inspiracja
do weryfikacji planów zagospodarowania selektywnie
zbieranej frakcji organicznej, w tym szczególnie
odpadów kuchennych zawierających bioplastiki, a
zarazem popularyzacji biogazowni wykorzystujących te
odpady jako substraty do produkcji biogazu. Umożliwi to
zwiększenie użycia zielonej energii z biogazu w
stosunku do tradycyjnych źródeł energii, co wpisuje się
w działania Europejskiego Zielonego Ładu. Wspólnie
działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i
sprzyjającej integracji społecznej.

RECYKLING OPON
Naukowcy z Wydziału Chemicznego Politechniki
Gdańskiej prowadzą badania nad tanimi,
ognioodpornymi i przewodzącymi elektrycznie
materiałami wytwarzanymi ze zużytych opon
samochodowych oraz napełniaczy węglowych.
Drukowane w technologii 3D termoplastyczne
kompozyty będą mogły znaleźć zastosowanie m.in. w
elektronice, motoryzacji i budownictwie. Zespół
badawczy z PG należy do ścisłej światowej czołówki
badaczy w dziedzinie recyklingu rozdrobnionych opon.

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/innowacyjna-technologia-z-pg-ma-szanse-zostac-skladnikiem-biodegradowalnych
https://english.dhu.edu.cn/
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-01/odpady-spozywcze-zamienia-w-zwiazki-cenniejsze-niz-biogaz
https://mostwiedzy.pl/pl/project/sztum-circular-economy-odpowiedzia-na-wspolczesne-wyzwania-klimatyczne,927-1
https://chem.pg.edu.pl/digest-plast/cele-projektu
https://chem.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-06/zuzyte-opony-zmienia-w-ognioodporne-materialy-przewodzace-prad-projekt-za


PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. ODPADÓW
I ODCZYNNIKÓW
Pełnomocnik Rektora ds. odpadów i odczynników
chemicznych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
pracy z substancjami chemicznymi oraz organizację
zbiórek odpadów niebezpiecznych, zakaźnych i
komunalnych, przeterminowanych odczynników
chemicznych, odpadów chemicznych, baterii czy
przeterminowanych materiałów opatrunkowych.

DZIEŃ ZIEMI NA PG
Co roku 22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Ziemi. W Dziale Międzynarodowej Współpracy
Akademickiej PG postanowiliśmy wykorzystać Dzień
Ziemi i zaprosić uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli
schronienie w akademiku PG w Gdańsku, na spacer
przyrodniczy, aby opowiedzieć o przyrodzie nad polskim
morzem i o tym, jak ważne jest, aby o nią dbać.

WYSTAWA NA PG
W związku z 60. rocznicą powstania składowiska
odpadów promieniotwórczych w Różanie, Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych we
współpracy z Departamentem Energii Jądrowej
Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotował wystawę
składającą się z 18 tablic informacyjnych dotyczących
gospodarowania odpadami promieniotwórczymi. 
Na tablicach znalazła się m.in. informacja o krajowym
składowisku odpadów promieniotwórczych i jego
ochronie radiologicznej, zastosowaniu izotopów
promieniotwórczych, czy o odpadach
promieniotwórczych w prawie. Wystawę można było
obejrzeć w grudniu 2021 r. w holu przed Biblioteką
Główną Politechniki Gdańskiej.

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ 
STUDENCKA
GOSPODARKA ODPADAMI
Studenci w ramach programu studiów na naszych
Wydziałach realizują m.in. takie przedmioty jak
Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi,
Energetyczne wykorzystanie odpadów, Gospodarka
odpadami i utylizacja odpadów komunalnych czy
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi.

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI
SEGREGACJA ODPADÓW
Od kilku lat Politechnika Gdańska dąży do
ograniczenia naszego wpływu na zmiany klimatyczne
poprzez wprowadzenie efektywnej segregacji odpadów
oraz prowadzenie działań zmierzających do
ograniczenia ich wytwarzania. Stosujemy zasady
dotyczące segregacji odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych, by zwiększyć recykling,
zminimalizować użycie przedmiotów jednorazowego
użycia i zapobiec ryzyku przedostania się substancji
szkodliwych do środowiska. Zarządzanie odpadami na
terenie kampusu jest głównym tematem dążeń Uczelni
do zrównoważonego rozwoju. 
Na Politechnice Gdańskiej dążymy do
zmaksymalizowania stopnia segregacji odpadów.
Obecnie na korytarzach w budynkach PG są specjalne
pojemniki, do których wrzucane są posegregowane
śmieci: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio
oraz resztkowe. Dodatkowo w niektórych miejscach
zbierane są tusze i tonery, zużyte baterie, a także
plastikowe nakrętki na cele charytatywne. 

RECYCLING PV
Politechnika Gdańska zawarła umowę licencyjną z
firmą, która zamierza wdrożyć opracowaną technologię
recyklingu krzemowych ogniw fotowoltaicznych.
Przedmiotem licencji jest technologia, wchodząca w
skład wynalazku „Urządzenie do odzysku materiałów
krzemowych z ogniw fotowoltaicznych” opracowanego
na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.
Opatentowana technologia pozwala na odzysk
czystego (tzw. photovoltaic grade) krzemu, który, użyty
do produkcji nowych ogniw fotowoltaicznych pozwala
na znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej,
która stanowi największe obciążenie środowiska w
procesie produkcji modułów fotowoltaicznych.
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https://pg.edu.pl/international/2022-04/spacer-z-okazji-dnia-ziemi
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/przetwarzanie-i-skladowanie-odpadow-promieniotworczych-wystawa-na-pg
https://chem.pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/recykling-pv


Podjąć pilne działania w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatu 
i ich skutkom

liczba publikacji
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BADANIA I PROJEKTY

KONTENEROWCE
Ultraduże kontenerowce z jednej strony mają
indywidualnie najwyższy ślad węglowy, a z drugiej
wykorzystują ekonomię skali i transportują ogromną
ilość towarów na całym świecie. Co można zrobić, by
zwiększyć ich sprawność napędową, zredukować gazy
cieplarniane i poprawić bezpieczeństwo nawigacyjne?
Naukowcy z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa
PG, w ramach projektu twin-crp-pod ULCS, pracują nad
zastosowaniem hybrydowego napędu crp-pod na
ultradużych dwuśrubowych kontenerowcach.

ZIELONA CHEMIA 
Technologie pochłaniania dwutlenku węgla wciąż są
modyfikowane, a naukowcy z całego świata pracują nad
ich ulepszaniem bądź nad wprowadzaniem nowych
pomysłów. Wiele stosowanych obecnie absorbentów
CO2, choć spełnia swoją główną funkcję pochłaniacza
dwutlenku węgla, posiada różnego rodzaju wady, a
część z nich jest, jednocześnie, szkodliwa dla
środowiska naturalnego. Naukowcy z Wydziału
Chemicznego PG  prowadzą badania nad stworzeniem
cieczy jonowej, która będzie absorbować szkodliwy gaz
bez negatywnego wpływu na środowisko. 

ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE 
I PARTNERSTWO

GDAŃSKIE FORUM ZMIAN KLIMATU 
Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG z Katedry
Hydrotechniki z Wydziału Inżynierii Lądowej i
Środowiska został powołany przez Prezydent Gdańska
Aleksandrę Dulkiewicz do Rady Gdańskiego Forum
Zmian Klimatu. Jak sprostać wyzwaniom związanym ze
zmianami klimatycznymi? To zasadnicze pytanie, na
które usiłują znaleźć odpowiedź uczestnicy Gdańskiego
Forum Zmian Klimatu (GFZK). Gdańsk stawia na
współpracę z mieszkańcami, przedstawicielami nauki,
specjalistami i organizacjami pozarządowymi, by
przygotować się do przyszłych wyzwań klimatycznych i
środowiskowych. Prof. Michał Szydłowski,
specjalizujący się w modelowaniu hydrologicznym
zlewni miejskich, współuczestniczy w kształtowaniu wizji
dostosowywania Gdańska do zmian klimatu, w zakresie
wrażliwości miasta na zagrożenia powodziowe.

RADA KLIMATYCZNA
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung z Wydziału
Architektury PG została powołana do Rady Klimatycznej
przy UN Global Compact Network Polska - organizacji
działającej na rzecz środowiska. UN Global Compact (
UNGC) jest instytucją powołana przez Sekretarza
Generalnego ONZ. W skład rady wchodzi 22
naukowców z różnych uczelni w Polsce,
reprezentujących wiele dyscyplin naukowych. Wśród
licznych zadań , które stoją przed Radą Klimatyczną są
m.in. działania na rzecz edukacji klimatycznej w Polsce
oraz wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju.

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-02/bezpieczenstwo-i-redukcja-gazow-cieplarnianych-nowe-rozwiazanie-dla-ultraduzych
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/zielona-chemia-szansa-na-alternatywne-pochlanianie-co2
https://wilis.pg.edu.pl/aktualnosci/2021-11/dr-hab-inz-michal-szydlowski-prof-pg-powolany-do-rady-gdanskiego-forum-zmian
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-11/prof-katarzyna-zielonko-jung-czlonkinia-rady-klimatycznej
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KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ 
STUDENCKA

MONITORING I OCHRONA POWIETRZA 
Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w
trakcie przedmiotu Monitoring i Ochrona Powietrza
poznają zasady monitoringu powietrza, kontroli emisji
oraz zarządzania w ochronie powietrza. Wydział
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa  również
proponuje przedmioty takie jak Ekologia i zarządzanie
środowiskiem czy Ochrona środowiska. Podczas
studiów na kierunku Zielone Technologie na Wydziale
Chemicznym studenci otrzymują wiedzę związaną ze
stosowaniem i opracowywaniem metod służących
monitorowaniu stanu środowiska, usuwaniu z niego
zanieczyszczeń i opracowywaniu i przeprowadzaniu tak
zwanych „zielonych”, czyli bezpiecznych dla środowiska
procesów przemysłowych. 

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI

CENTRUM EKOTECH
Centrum EkoTech to centrum naukowe na Politechnice
Gdańskiej, które zajmuje się kształtowaniem
harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni życia człowieka
wobec obecnych wyzwań środowiskowych, zmian
klimatycznych oraz przemian społecznych i
demograficznych. Naukowcy pracują nad
rozwiązaniami, które pozwolą przeciwdziałać
negatywnym skutkom działalności człowieka. Poszukują
również innowacyjnych rozwiązań proekologicznych
służących inteligentnym obszarom miejskim i
pozamiejskim. Dodatkowo, opracowują nowe metody
monitoringu środowiska i infrastruktury oraz
nowoczesne technologie produkcji energii elektrycznej i
ciepła, powodujące redukcję śladu węglowego i
przyczyniające się do spełnienia wymogów emisyjnych.
W Centrum pracują zespoły badawcze złożone z
przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych
Politechniki Gdańskiej, a znaczącą rolę odgrywają
specjaliści pracujący nad zrównoważonym
kształtowaniem środowiska człowieka. Zespoły
naukowe opracowują i wdrażają nowe metody
monitoringu środowiska i infrastruktury, a także
technologie oczyszczania wody i ścieków (w tym
zagospodarowania i ponownego wykorzystywania wód
opadowych) oraz ograniczenia zjawiska tzw. „smogu
świetlnego”. Eksperci zajmują się przy tym
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie ekoenergetyki,
zielonych technologii, niskoemisyjnego transportu,
gospodarki odpadami, czystej produkcji przemysłowej, 

CENTRUM EKOINNOWACJI
W listopadzie 2021 r. na terenie kampusu Politechniki
Gdańskiej odbyła się uroczystość podpisania i
wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum
Ekoinnowacji PG. Centrum Ekoinnowacji (CEI) to
niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla samej uczelni,
ale również dla Pomorza. Będzie bowiem zapleczem
badawczo-rozwojowym dla najważniejszych
specjalizacji regionu, czyli budownictwa, ekoenergetyki i
technologii ochrony środowiska. Budowa Centrum
Ekoinnowacji PG wychodzi naprzeciw wyzwaniom,
przed którymi staje całe nasze obecne pokolenie, takim
jak walka o czystość planety, czy wdrażanie
ekologicznych rozwiązań do codziennego życia.
Budynek zaprojektowano jako przyjazny dla środowiska 
i z zastosowaniem zaawansowanych i innowacyjnych
technologii, m.in. poprzez wykorzystanie
nowoczesnych, proekologicznych systemów
pozyskiwania energii odnawialnej takich jak ogniwa
fotowoltaiczne i pompy ciepła.

neutralnego energetycznie budownictwa i odnawialnych
źródeł energii (oraz ich integracji z systemem
elektroenergetycznym).

https://pg.edu.pl/badawcza/centra/naukowe/ekotech
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-11/wmurowanie-kamienia-wegielnego-na-budowie-centrum-ekoinnowacji-pg


Chronić oceany, morza i zasoby morskie 
oraz wykorzystywać je w sposób 
zrównoważony

liczba publikacji
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BADANIA I PROJEKTY

WISA 
Głównym celem projektu WISA prowadzonego przez
naukowców Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
jest opracowanie oraz wdrożenie zielonych technologii
umożliwiających usunięcie związków biogennych i
innych zanieczyszczeń z wód spływowych trafiających
do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Istotnym
zadaniem projektu WISA jest zebranie danych na temat
jakości wód opadowych w wybranych portach Morza
Bałtyckiego oraz określenie sposobu ich bieżącego
zarządzania.

S.O.S. CLIMATE WATERFRONT
Projekt SOS Climate Waterfront, prowadzony przez
naukowców z Wydziału Architektury, polega na łączeniu
badań naukowych i innowacji w badaniach obszarów
nadwodnych i adaptacji miast w kontekście zmian
klimatycznych. 

PUBLIC ENGAGEMENT AND PARTNERSHIP

GRUPA IMPACT
Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska z Wydziału
Chemicznego w 2021 r. została członkiem
Międzynarodowej Grupy ImPACT (ang. Input pathways
of persistent organic pollutants to Antarctica), zajmującej
się badaniami wpływu zanieczyszczeń chemicznych na
region Antarktyki, która jest prowadzana przez Komitet
Naukowy ds. Badań Antarktycznych (ang. Scientific
Committee on Antarctic Research, SCAR). Działania
grupy mają na celu skoordynowane monitorowanie
czterech znanych ścieżek emisji i rozprzestrzeniania
substancji chemicznych na obszarze Antarktyki.

MY DLA MORZA, MORZE DLA NAS
Prof. Krzysztof Czerwionka z Katedry Technologii Wody
i Ścieków z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
został uhonorowany nagrodą "My dla Morza, Morze dla
nas" przez Związek Miast i Gmin Morskich podczas gali
XXX-lecia Związku. Prof. Krzysztof Czerwionka oraz
cały zespół Politechniki Gdańskiej pracował nad analizą
stanu wody przy rożnego rodzaju awariach
przepompowni ścieków.

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ 
STUDENCKA

NOAH
Politechnika Gdańska znalazła się wśród siedmiu
instytucji akademickich i badawczych z sześciu krajów
zlokalizowanych wokół Morza Bałtyckiego, które
zajmują się wypracowaniem narzędzi przeznaczonych
dla planistów miejskich w zakresie planowania
przeciwpowodziowego. Projekt NOAH ma pomóc
miastom lepiej zapobiegać zagrożeniom powodziowym,
a w efekcie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia Morza
Bałtyckiego. Naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i
Środowiska badają wpływ opadów atmosferycznych o
różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania na
istniejący system kanalizacyjny funkcjonujący na terenie
Słupska. Analiza danych i uzyskanych wyników
umożliwi wypracowanie rozwiązań technicznych, które
będą miały wpływ na ograniczenie ilości zanieczyszczeń
w ściekach i wodach opadowych zrzucanych do rzeki
Słupi i w konsekwencji do Morza Bałtyckiego.

ZEROWASTEPORTS
Powstanie autonomiczny statek, który będzie zbierał
odpady z wody i innych statków, a do tego będzie
zasilany energią elektryczną. Projekt „Zeroemisyjny
Statek do Zbierania Zanieczyszczeń w Portach i
Obszarach Przybrzeżnych” (akronim: ZeroWastePorts)
będzie realizowany przez polsko-tajwańskie
konsorcjum. W jego skład – ze strony polskiej –
wchodzi, jako lider, biuro projektowe Seatech
Engineering oraz Politechnika Gdańska, a ze strony
tajwańskiej National Taiwan University oraz Ship and
Ocean Industries R&D Center. Nadrzędnym celem
inicjatywy ZeroWastePorts jest wykonanie projektu
wstępnego autonomicznego statku zbierającego odpady
(WCV - Waste Collecting Vessel) zasilanego energią
elektryczną. Główną funkcją statku będzie zbieranie
odpadów zarówno z wody, jak i ich odbiór z innych 

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE STREFĄ
PRZYBRZEŻNĄ 
Studenci specjalności Zintegrowane zarządzanie strefą
przybrzeżną na Wydziale Architektury poznają zasady
planowania i zagospodarowania przestrzennego w
obszarach na styku lądu i morza. Zdobywają
interdyscyplinarną wiedzę z zakresu urbanistyki i
planowania przestrzennego, gospodarowania
obszarami portowymi i strukturami portowo-
przemysłowymi związanymi z gospodarką morską, a
także przyrodniczych podstaw planowania, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony
ekosystemów na styku lądu i morza. Program zajęć
obejmuje ponadto metody rozwiązywania konfliktów
funkcjonalnych i przestrzennych w eksploatacji i
wykorzystaniu strefy przybrzeżnej oraz współpracę z
przedstawicielami wielu branż gospodarki.

statków. Statek będzie przystosowany do eksploatacji
na wodach otwartych i na trudnych z nawigacyjnego
punktu widzenia akwenach ograniczonych (porty,
przystanie, śródlądowe drogi wodne).

https://mostwiedzy.pl/pl/project/innowacyjne-zielone-technologie-wspomagajace-gospodarke-wodami-opadowymi,686-1
http://sosclimatewaterfront.eu/
https://chem.pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/prof-zaneta-polkowska-czlonkiem-miedzynarodowej-grupy-impact
https://wilis.pg.edu.pl/aktualnosci/2021-11/my-dla-morza-morze-dla-nas-nagroda-dla-prof-krzysztofa-czerwionki
https://wilis.pg.edu.pl/aktualnosci/2021-11/my-dla-morza-morze-dla-nas-nagroda-dla-prof-krzysztofa-czerwionki
https://mostwiedzy.pl/pl/project/ochrona-morza-baltyckiego-przed-zrzutami-sciekow-nieczyszczonych-z-kanalizacji-podczas-zdarzen-opado,662-1
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-04/powstanie-statek-zbierajacy-odpady-podpisano-umowe-na-realizacje-projektu


INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA 
Inżynieria morska i brzegowa to kierunek
międzywydziałowy prowadzony wspólnie przez Wydział
Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Okrętownictwa. Absolwenci studiów
drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę w
zakresie projektowania i realizacji obiektów
hydrotechnicznych morskich, brzegowych i rzecznych,
poznają także wymagania w zakresie prowadzenia
polityki zrównoważonego rozwoju.

NAGRODA DLA PRACY DYPLOMOWEJ
Studentka mgr inż. Eryka Mrotek z Wydziału
Chemicznego otrzymała nagrodę im prof. Romualda
Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu
nowoczesnych technologii wykonaną na Politechnice
Gdańskiej. Nagroda została przyznana za pracę
dyplomową magisterską pt. „Synteza i charakterystyka
nanokompozytów na bazie TiO2 do fotokatalitycznej
degradacji farmaceutyków w fazie wodnej”, wykonaną
pod opieką dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. PG.
Zanieczyszczenia niepodatne na degradację z
zastosowaniem tradycyjnych metod oczyszczania
ścieków, takie jak farmaceutyki, stanowią coraz większe
zagrożenie środowiskowe w skali globalnej.
Pozostałości środków aktywnych farmaceutycznie są
emitowane do wód w wyniku ich nadmiernej
konsumpcji, nieodpowiedniej utylizacji oraz
niedostatecznej skuteczności stosowanych obecnie
technik rozkładu zanieczyszczeń organicznych.
Nagrodzona praca magisterska dotyczy badania metod
fotokatalitycznego rozkładu pozostałości farmaceutyków
w wodzie za pomocą syntezy i charakterystyki
wybranych nanokompozytów na bazie dwutlenku tytanu
(TiO2).

DRON PORTOWY
Studenci z koła naukowego SimLE pracują nad nowym
projektem. To SeaSentinel, czyli dron portowy, który z
poziomu wody będzie monitorował czystość basenu
portowego, ale też zapobiegał wszelkim skażeniom.
Każdy dron będzie wyposażony w czujniki,
sprawdzające takie parametry jak zmętnienie wody czy
temperatura. Dron ma powstać do końca 2022 roku. 
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Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone 
użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone 
gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, 
powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby 
oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
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BADANIA I PROJEKTY

NATURE-BASED SOLUTIONS 
Obecnie rozwiązania Nature-Based Solutions (NBS)
rozwijają się jako innowacyjne wielofunkcyjne narzędzia
do maksymalizacji usług ekosystemów miejskich, takich
jak ochrona wód opadowych, ograniczanie spływów i
ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie
zanieczyszczeniu wód gruntowych, zwiększanie
różnorodności biologicznej i kontrola mikroklimatu.
Gdańsk jest jednym z pierwszych polskich miast, które
szeroko wprowadziły ogrody deszczowe na różnych
obszarach, takich jak parki, centrum miasta, główne
skrzyżowania i parkingi. W pracy naukowców z Wydział
Inżynierii Lądowej i Środowiska przedstawiono różne
uwarunkowania techniczne i ich wpływ na funkcje
ekosystemu oraz wyzwania związane z cyrkulacją
miejską, jakie stwarzają ogrody deszczowe działające w
różnych technologiach i otoczeniu. Wielkość opadu i
następującą intensywność infiltracji oszacowano
instalując przetworniki ciśnienia. Ponadto
przeanalizowano łagodzenie miejskiej wyspy ciepła na
podstawie obrazów teledetekcyjnych.

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ 
STUDENCKA

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKOWE
Na Wydziale Architektury w Katedrze Projektowania
Środowiskowego, naukowcy prowadzą badania
dotyczące kształtowania krajobrazów i architektury z
perspektywy środowiskowej. Są one prowadzone we
współpracy z samorządami gmin wiejskich i miejskich.
Badania przygotowywane są m.in. dla stowarzyszeń i
instytucji kulturalnych, takich jak Muzeum Narodowe,
Muzeum Historii Miasta Gdańska czy Muzeum
Etnograficzne we Wdzydzach Kiszewskich. Ich
rezultatem są m.in. metody zarządzania przestrzenią,
które mają na celu przywrócenie harmonii krajobrazu,
ochronę dziedzictwa kulturowego i utrzymanie
tożsamości regionalnej. Efektem prac badawczych są
projekty energooszczędnych domów i osiedli
ekologicznych, rewaloryzacja parków historycznych i
modyfikacje przestrzeni publicznych.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
W trakcie obowiązkowego kursu Architektura Krajobrazu
studenci Wydziału Architektury zdobywają wiedzę o
typach krajobrazów i ich formach. Dowiadują się jak
badać kompozycję krajobrazu oraz jak zmieniały się
zasady komponowania terenów zieleni publicznej w
czasie. Uczą się kształtować krajobraz w skali
architektonicznej, urbanistycznej oraz planistycznej. Po
kursie potrafią rozpoznać podstawowe drzewa i krzewy,
opracować inwentaryzację dendrologiczną oraz
zaprojektować kompozycję roślinną.

GEOLOGIA I HYDROLOGIA
Studenci Wydziału Chemicznego na kierunku Zielone
Technologie uczestniczą w zajęciach z Geologii i
Hydrologii, podczas których zdobywają wiedzę z
zakresu wpływu naturalnych procesów geologicznych i
działalności człowieka na stan środowiska. Celem tego
przedmiotu jest poznanie podstawowych procesów
geologicznych i hydrologicznych kształtujących
środowisko Ziemi.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
Po raz pierwszy tematyka ta pojawia się w sposób
usystematyzowany w programie studiów Energetyka I
stopnia. Studenci uczestniczą w zajęciach takich jak
Zrównoważony rozwój i biogospodarka. Przedmiot
odpowiada na główne pytania dotyczące możliwości
realizacji filozofii zrównoważonego rozwoju w aspekcie
niedoboru zasobów, zmian klimatycznych i społeczno-
gospodarczych. Szczególna uwaga jest poświęcona
biogospodarce - technologiom umożliwiającym
ograniczenie uzależnienia od paliw kopalnych dzięki
wykorzystaniu zasobów odnawialnych (biomasy
odpadowej) w celu tworzenia dóbr i usług.

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI

JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH KAMPUSÓW
W EUROPIE
Kampus Politechniki Gdańskiej został uznany za jeden z
najpiękniejszych kampusów w Europie wg portalu Times
Higher Education. Na 77 ha powierzchni kampusu
znajdują się nowoczesne i przyjazne środowisku
budynki oraz majestatyczne budowle z początku XX
wieku. Na zewnątrz, w miejscach otoczonych zielenią,
są zarówno ławki plenerowe jak i miejsca piknikowe, a
nawet siłownia na świeżym powietrzu. Na całym
kampusie PG występuje prawie 100 różnych gatunków
drzew i krzewów liściastych oraz iglastych. Korytarze
drzew dominują w części historycznej kampusu.
Pomiędzy budynkami można zobaczyć domki dla jeży
czy owadów, a nawet ule. Chronimy przyrodę na terenie
kampusu oraz zwiększamy udział terenów zielonych
zagospodarowanych w sposób przyjazny dla różnych
gatunków roślin i zwierząt. Monitorowanie i
utrzymywanie terenów zielonych jest kluczowym
zadaniem dla zespołu ogrodników, którzy zarządzają
tymi terenami w sposób zrównoważony. Chcemy
zapewnić przestrzeń do rozwoju bioróżnorodności na
terenie kampusu.

https://mostwiedzy.pl/pl/publication/technical-solutions-and-benefits-of-introducing-rain-gardens-gdansk-case-study,157796-1
https://mostwiedzy.pl/pl/unit/wydzial-inzynierii-ladowej-i-srodowiska,262166-1
https://moja.pg.edu.pl/auth/app/system/
https://moja.pg.edu.pl/auth/app/system/


Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa,
zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru
sprawiedliwości oraz budować na wszystkich
szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje,
sprzyjające włączeniu społecznemu
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ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE 
I PARTNERSTWO

COOPERATION WITH THE POLISH
ARMAMENTS GROUP
Polska Grupa Zbrojeniowa SA oraz Polska Grupa
Zbrojeniowa Stocznia Wojenna Sp. z o. o. zawarły w
grudniu 2021 r. z Centrum Morskich Technologii
Militarnych Politechniki Gdańskiej umowy o zachowaniu
poufności, które umożliwią rozpoczęcie rozmów
dotyczących rozwoju technologii minimalizacji pól
fizycznych okrętów i bezzałogowych pojazdów
podwodnych na rzecz Marynarki Wojennej RP.
Politechnice Gdańskiej zależy na aktywnym wspieraniu
rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Od wielu
lat współpracujemy w tym zakresie z Marynarką
Wojenną RP i Polską Grupą Zbrojeniową.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Liczba ataków hakerskich w energetyce rośnie, a wraz z
nią przyspieszają prace badawcze nad
zabezpieczeniami. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej i
szkockiego Uniwersytetu Strathclyde opracowali
algorytmy, modele i metryki, które umożliwiają dzielenie
się danymi z sektora energetycznego. Rozwiązania
zostały przetestowane we włoskiej elektrowni w Livorno,
a z platformy korzystają m.in. Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA. Dzięki wypracowanym
rozwiązaniom elektrownie czy operatorzy systemów
przesyłowych i dystrybucyjnych mogą być bardziej
świadomi zagrożeń i odpowiednio się przed nimi
zabezpieczyć. Algorytmy powstają w ramach prac
europejskiego centrum EE-ISAC. 

KSZTAŁCENIE I DZIAŁALNOŚĆ 
STUDENCKA
KSZTAŁCENIE
Studenci różnych wydziałów, w ramach realizowanych
programów studiów, uczą się wybranych,
dedykowanych ich przyszłemu zawodowemu życiu
przedmiotów związanych z obowiązującym prawem czy
etyką. Wśród nich można wymienić takie przedmioty jak
Prawoznawstwo, Prawo gospodarcze, Prawo ochrony
środowiska, Prawo wodne, Etyka inżyniera, Etyka
biznesu czy Bioetyka.

ORGANIZACJE STUDENCKIE
Na PG istnieje wiele organizacji studenckich, w których
studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Władze Uczelni ściśle współpracują z kołami
naukowymi i klubami zapewniając wsparcie
merytoryczne oraz finansowe. Ważna jest także
współpraca zapewniająca możliwość współtworzenia
wraz ze studentami (także za pośrednictwem
Samorządu Studenckiego) istotnych dla funkcjonowania
uczelni zasad czy strategii.

WEWNĘTRZNE DZIAŁANIA UCZELNI

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Politechnika Gdańska włączyła się w działania na rzecz
pomocy Ukrainie. Zbiórkę darów na rzecz uchodźców z
Ukrainy zorganizował Dział Międzynarodowej
Współpracy Akademickiej oraz Samorząd Studentów
PG. Dzięki przekazanym rzeczom udało się m.in.
przygotować dom studencki w Gdańsku Brzeźnie na
przyjazd osób z Ukrainy. Pokoje zostały wyposażone w
pościele i koce, w łazienkach dostępne były
najpotrzebniejsze artykuły kosmetyczne, w aneksach
kuchennych na gości z Ukrainy czekały kawa, herbata,
słodycze i drobne przekąski. Dary zostały też
przekazane Zaporowskiemu Narodowemu
Uniwersytetowi Technicznemu oraz wielu innym
instytucjom na Pomorzu goszczącym uchodźców z
Ukrainy. Odbyły się także dwa koncerty charytatywne
dla Ukrainy. Na specjalnie przygotowanej stronie
internetowej znalazły się wszystkie niezbędne
informacje dla osób potrzebujących pomocy.

MOST WIEDZY
Otwarty dostęp do przejrzystych danych dotyczących
zrównoważonego rozwoju jest coraz ważniejszy dla
rządów i wydaje się stawać kluczowym dla dobrze
funkcjonującej demokracji. Platforma MOST Wiedzy
pozwala na gromadzenie, wyszukiwanie, analizowanie i
udostępnianie otwartych danych badawczych oraz
zasilenie jej unikalnymi danymi, zebranymi z trzech
najważniejszych uczelni wyższych Pomorza:
Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Natomiast
Centrum Kompetencji Otwartej Nauki wspiera
naukowców na różnych etapach procesów badawczych
oraz publikacyjnych oraz dostarcza wiedzę na temat
Otwartej Nauki, publikowania oraz zarządzania danymi
badawczymi.

https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/blizsza-wspolpraca-pg-z-polska-grupa-zbrojeniowa
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-10/pg-wspoltworzy-system-cyberbezpieczenstwa-dla-sektora-energetycznego
https://pg.edu.pl/solidarni-z-ukraina
https://www.znu.edu.ua/frontpage/3594.eng.html
https://mostwiedzy.pl/pl/


Wzmocnić środki wdrażania i ożywić
globalne partnerstwo na rzecz
zrównoważonego rozwoju
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REGENNOVA
Grupa naukowców Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu
Gdańskiego opatentowała nową metodę tworzenia oraz
dostarczania białek do organizmu. Wynalazek pomoże
osobom z trudno gojącymi się ranami i innymi
dolegliwościami skóry. Prace nad patentem były
prowadzone wspólnie z badaczami z Uniwersytetu
Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz dwiema
firmami biotechnologicznymi PRO SCIENCE Polska sp.
z o.o i MedVentures sp. z o.o.

ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE 
I PARTNERSTWO

ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU 
IM. DANIELA FAHRENHEITA
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita
(FarU) został powołany na wspólny wniosek rektorów
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki
Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Senaty
trzech wiodących uczelni Pomorza podjęły stosowne
uchwały oraz zaakceptowały treść statutu Związku,
określającego zakres zadań, organy oraz sposób
zarządzania tą nową organizacją.
Najważniejszym zadaniem Związku jest jak najlepsze
wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni,
które go tworzą. Jego działania koncentrują się na
opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania
naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji
dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych,
międzyuczelnianych szkół doktorskich.
Jednym ze strategicznych zadań Związku jest
prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej  i
rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a
także wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych
interesów wobec administracji państwowej,
samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych. 
Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska
oraz Uniwersytet Gdański od wielu lat realizują wspólne
inicjatywy w obszarach: naukowym, kształcenia i
organizacyjnym. Dzięki powołaniu Związku Uczelni
możliwe jest pogłębienie dotychczasowej współpracy i
utworzenie na Pomorzu jednego z najsilniejszych
ośrodków akademickich w Polsce.
Organem nadzorującym pracę Związku jest jego
Zgromadzenie, w skład którego wchodzą rektorzy oraz
przewodniczący Rad Uczelni.

KONWENT GOSPODARCZY PRZY
REKTORZE PG
Na Politechnice Gdańskiej odbywają się posiedzenia
Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG.
Przedstawiciele biznesu i nauki spotykają się, by
rozmawiać o wspólnych przedsięwzięciach i
inicjatywach gospodarczo-naukowych. Konwent
Gospodarczy przy Rektorze PG pełni rolę platformy
wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania opinii i
stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym PG a
środowiskiem gospodarczym we wszystkich sprawach
mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu,
m.in. perspektywicznych potrzebach pracodawców i
rynku pracy, współpracy uczelni z władzami
państwowymi i samorządowymi oraz innymi
podmiotami.
Podczas ostatniego konwentu na PG, który odbył się w
maju 2022 r. pt. „Młode Miasto – teraźniejszość i
przyszłość” dyskutowano m.in. nad znaczeniem
omawianego obszaru dla przyszłego rozwoju Gdańska,
rolą środowiska naukowego w jego kształtowaniu, a
także największymi wyzwaniami, które wiążą się z
zagospodarowaniem terenów postoczniowych (oraz
tzw. Polskiego Haka) w przyszłości. Uczestnikami
wydarzenia były m.in. władze samorządowe,
konserwator zabytków, eksperci oraz deweloperzy.

ENHANCE
Celem projektu Uniwersytet Europejski ENHANCE jest
systemowa, strukturalna i trwała współpraca między
uczelniami konsorcjum, która doprowadzi do
wypracowania nowych rozwiązań wykraczających poza
dotychczasowe modele współpracy. Uniwersytet
Europejski ENHANCE składa się z siedmiu czołowych,
europejskich uczelni technicznych: Politechniki w
Berlinie, RWTH w Aachen, Uniwersytetu Technicznego
Chalmersa w Göteborgu, Norweskiego Uniwersytetu
Naukowo-Technicznego w Trondheim, Politechniki w
Mediolanie, Politechniki w Walencji i Politechniki
Warszawskiej. W skład konsorcjum mają dołączyć trzy
kolejne uczelnie: Politechnika w Zurychu, Uniwersytet
Techniczny Delft, a także Politechnika Gdańska.
Dołączenie do grona tak uznanych uczelni to wielki
prestiż i wyróżnienie, które da PG zupełnie nowe
możliwości rozwoju. To także szansa na konstruktywny
udział w rozwoju ambitnego projektu budowy
europejskich uniwersytetów.

https://faru.edu.pl/pl/aktualnosci/naukowcy-uczelni-fahrenheita-z-patentem-pomoga-osobom-z-trudno-gojacymi-sie-ranami
https://faru.edu.pl/pl
https://pg.edu.pl/uczelnia/wladze-uczelni/konwent-gospodarczy-przy-rektorze-pg
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/politechnika-gdanska-czlonkiem-konsorcjum-uniwersytetu-europejskiego-enhance
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WIND, ENERGY, PATHWAYS
Wydarzenie „Wind, Energy, Pathways”, które odbyło się w
czerwcu 2022 r. (pod pretekstem Międzynarodowego Dnia
Wiatru, który obchodzimy 15 czerwca), zostało
zorganizowane przez Centrum Morskiej Energetyki
Wiatrowej PG, Pracodawców Pomorza, Centrum
Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
PGE Baltica oraz Centrum Informatyczne TASK
PG.Uczniowie pomorskich szkół średnich odwiedzili
Politechnikę Gdańską, by dowiedzieć się, jak powstają
farmy wiatrowe, jaką ścieżkę kariery mogą wybrać,
studiując na naszej uczelni bądź na Uniwersytecie
Gdańskim, a także - jak wygląda praca w branży offshore i
jakie umiejętności mogą się w niej przydać.

PIKNIK NAUKI FAHRENHEITA
Uczelnie Fahrenheita, czyli Gdański Uniwersytet
Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański
zorganizowały w maju 2022 r. w Gdańsku Piknik Nauki
Fahrenheita organizowany przez Uczelnie Fahrenheita
(PG, UG i GUMed). Podczas Pikniku społeczność
akademicka trzech uczelni wraz z Hevelianum i
Partnerami zaprosiła uczestników do wspólnego
odkrywania nauki poprzez zabawę. Nie zabrakło pokazów
naukowych przygotowanych przez pracowników
naukowych, studentów i doktorantów trzech uczelni, gier
sportowych, występów muzycznych czy wykładów
popularnonaukowych.

GDAŃSKA EKO STREFA
Wykłady naukowców, warsztaty prowadzone przez
studentów i gra terenowa, czyli nauka i ekologia w
społecznym twiście. Wydział Inżynierii Lądowej i
Środowiska na zaproszenie Gdańskiej Eko Strefy
edukował mieszkańców i przyjezdnych, promując
#CzysteMiastoGdańsk podczas Jarmarku
Dominikańskiego w sierpniu 2022 r. Odbyły się m.in.
Warsztaty Twórczego Recyklingu "Myśl eko-pozytywnie,
twórz kreatywnie!", Warsztaty edukacyjne
„Przeciwdziałanie skażeniom środowiska naturalnego
spowodowanych zdarzeniami niepożądanymi na drogach
wodnych” czy Warsztato-gra „Biorafinerie jako element
gospodarki o obiegu zamkniętym”.

DZIEŃ INNOWACJI ERASMUS+
We wrześniu 2022 r.  mieszkańcy Gdańska tłumnie
przybyli na Targ Węglowy, by skorzystać z atrakcji
przygotowanych w ramach Dnia Innowacji Erasmus+.
Uczelnie Fahrenheita, jako partnerzy wydarzenia,
przygotowały specjalne pokazy i zabawy eksperymentalne
dla dzieci. Piknik był okazją do promocji programu
Erasmus+ i poprzedził uroczystość inaugurującą
Erasmus+ InnHUB Gdańsk. Centrum Innowacji Programu
Erasmus+ InnHUB to przestrzeń dla przełomowych
przedsięwzięć naukowo-biznesowych.

https://pg.edu.pl/en/university/authorities/economic-convention
https://wimio.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-06/wind-energy-pathways-co-trzeba-wiedziec-pracowac-w-offshore-uczniowie-na-pg
https://pg.edu.pl/en/university/authorities/economic-convention
https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/wspolne-odkrywanie-nauki-na-pikniku-fahrenheita
https://pg.edu.pl/en/university/authorities/economic-convention
https://pg.edu.pl/zrownowazony-rozwoj/2022-08/wilis-na-gdanskiej-eko-strefie
https://faru.edu.pl/pl/aktualnosci/uczelnie-fahrenheita-z-zapleczem-eksperymentow-na-pikniku-rodzinnym-dzien-innowacji
https://pg.edu.pl/en/university/authorities/economic-convention
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