
 

Zarządzenie  
Rektora Politechniki Gdańskiej 
nr 4/2023 z 26 stycznia 2023r.  

 
w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 69/2021 z 29 listopada 
2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu URANIUM SUPPORTING 
COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS. 
 
§1 Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) oraz §24 ust. 3 Statutu PG wprowadza 
się następujące zmiany do Regulaminu programu URANIUM SUPPORTING 
COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS: 

1. §1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 
Granty w Programie przyznawane są w trybie konkursowym. Konkurs ogłaszany jest 
przez prorektora ds. studenckich. 

2. §2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników Politechniki 
Gdańskiej. 

3. §4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zostać przygotowany przez 
Wnioskodawcę wg wzoru formularza określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
Wnioskodawca przygotowuje wniosek o dofinansowanie zgodnie z informacją zawartą 
w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni Badawczej. 

4. §4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  
 Dział Kształcenia przeprowadza ocenę formalną wniosku i w razie potrzeby zaleca jego 
odpowiednią modyfikację lub uzupełnienie. W terminie 10 dni roboczych od wpłynięcia, 
wniosek zostaje przesłany Komisji Oceniającej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez 
prorektora ds. studenckich.  

5. §5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:  
Wszelkie zmiany należy niezwłocznie zgłaszać do Działu Kształcenia w formie 
zgłoszenia zmiany wraz z jej uzasadnieniem po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu 
ds. realizacji projektu IDUB. Zgodę na wprowadzenie zmiany wyraża prorektor 
ds. studenckich na wniosek kierownika projektu. 

6. §5 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:  
Przyjęcie sprawozdania końcowego przez prorektora ds. studenckich oznacza 
akceptację uzyskanych efektów współpracy. 

§2 Jednolity tekst Regulaminu programu URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH    
HIGH SCHOOLS stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania 

 
Rektor 

 
 

 ______________________________ 
prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
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Załącznik 
do Zarządzenia Rektora PG 
nr 4/2023 z 26 stycznia 2023 r. 
 

REGULAMIN PROGRAMU 
URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS 

 
§1 

Założenia ogólne programu 

1. Program URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS, zwany dalej 
Programem, stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości 
kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych 
związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.3. (Doskonalenie 
systemu rekrutacji na studia w celu pozyskiwania najlepszych kandydatów). 

2. Celem Programu jest wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza 
Trójmiasta, polegającej na wyłanianiu najzdolniejszych absolwentów jako przyszłych studentów 
Politechniki Gdańskiej, w szczególności na kierunkach powiązanych z tematyką badawczą 
Centrów POB. 

3. Drogą do osiągnięcia celu sformułowanego w ust. 2 są granty dla pracowników Politechniki 
Gdańskiej koordynujących współpracę uczelni z wybraną szkołą średnią. 

4. Granty w Programie przyznawane są w trybie konkursowym. Konkurs ogłaszany jest przez 
prorektora ds. studenckich. 

§2 
Warunki uczestnictwa w programie 

1. Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników Politechniki Gdańskiej. 

2. Wnioski w programie muszą uwzględniać działania promujące, w szczególności kierunki 
i dyscypliny naukowe związane z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni. 

3. W przypadku pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu Wnioskodawca zostaje kierownikiem 
projektu odpowiedzialnym za jego realizację zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

 

§3 
Budżet i finansowanie 

1. Wysokość grantu w Programie wynosi maksymalnie 30 000 PLN brutto, a okres jego realizacji jest 
nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

2. Koszty kwalifikowalne w ramach Programu szczegółowo reguluje Katalog kosztów 
kwalifikowalnych działań realizowanych w ramach IDUB, który stanowi odrębny dokument i jest 
zamieszczony na stronie Uczelni Badawczej. 

3. W ramach przyznanych w wyniku konkursu grantów mogą być finansowane następujące kategorie 
kosztów: 
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1) wynagrodzenie dla kierownika grantu, w maksymalnej wysokości 500 PLN brutto brutto 
miesięcznie. Sumaryczna wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać 6 000 PLN brutto. 
Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie, na wniosek o dodatek do wynagrodzenia 
zasadniczego, z uwzględnieniem zasad obowiązującego Regulaminu wynagradzania 
pracowników PG; 

2) wydatki ponoszone na realizację współpracy ze szkołą średnią, w tym wynagrodzenia dla osób 
prowadzących zajęcia. 

4. Koszty pośrednie grantu wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. Koszty te obejmują: koszty 
ogólnouczelniane i koszty w dyspozycji kierownika grantu w proporcji 1:1. 

5. Środki na granty z Programu nie mogą być przesuwane na kolejny rok po planowanym 
zakończeniu realizacji projektu. 

6. Niewydatkowane środki zostają zwrócone na wskazane konto IDUB, a koszty niekwalifikowalne 
projektu pokrywa jednostka finansująca projekt. 

7. Środki finansowe przyznane na realizację grantów w ramach Programu podlegają ogólnym 
zasadom wydatkowania środków finansowych na Politechnice Gdańskiej. 

 

§4 
Przygotowanie i składanie wniosków o finansowanie 

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania powinien zostać przygotowany przez Wnioskodawcę                  
wg wzoru formularza określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wnioskodawca przygotowuje 
wniosek o dofinansowanie zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym 
na stronie internetowej Uczelni Badawczej. 

2. Do wniosku należy załączyć deklarację woli współpracy ze strony dyrektora szkoły średniej 
w formie projektu umowy o współpracy lub listu intencyjnego. 

3. Dział Kształcenia przeprowadza ocenę formalną wniosku i w razie potrzeby zaleca jego 
odpowiednią modyfikację lub uzupełnienie. W terminie 10 dni roboczych od wpłynięcia, wniosek 
zostaje przesłany Komisji Oceniającej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez prorektora ds. 
studenckich.  

4. Komisja rozpatruje wnioski w terminie 30 dni roboczych od daty jego złożenia. Komisja może 
zalecić Wnioskodawcy poprawę bądź uzupełnienie wniosku (korekta). W przypadku skierowania 
przez Komisję wniosku do korekty, Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia skorygowanego 
wniosku w terminie 10 dni roboczych. 

5. Komisja przedstawia rektorowi listę rankingową wniosków wraz z uzasadnieniem, na podstawie 
której rektor podejmuje decyzję o przyznaniu, odmowie finansowania lub skierowaniu 
poszczególnych wniosków do korekty. W przypadku skierowania przez rektora wniosku do korekty 
Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia skorygowanego wniosku w terminie 10 dni 
roboczych. 

6. Decyzja rektora o przyznaniu albo odmowie przyznania grantu jest ostateczna, jednak 
w uzasadnionych przypadkach rektor może ponownie rozpatrzyć złożony wniosek. 

7. Dział Kształcenia przekazuje informację o przyznaniu finansowania oraz wszystkie niezbędne dane 
do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB. 
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§5 

Realizacja i rozliczenie projektu 

1. Obsługę administracyjną i obsługę finansową realizacji projektu zapewnia jednostka, w której 
realizowany jest projekt.  

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu sprawuje kierownik jednostki, w której realizowany jest 
projekt. 

3. Wszelkie zmiany należy niezwłocznie zgłaszać do Działu Kształcenia w formie zgłoszenia zmiany 
wraz z jej uzasadnieniem po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. realizacji projektu IDUB. 
Zgodę na wprowadzenie zmiany wyraża prorektor ds. studenckich na wniosek kierownika projektu. 

4. Kierownik projektu finansowanego w ramach Programu składa sprawozdanie końcowe z jego 
realizacji, przygotowane według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu, w terminie 
nie przekraczającym 30 dni roboczych od daty zakończenia realizacji projektu.  

5. Kierownik projektu składa sprawozdanie z okresu trwałości projektu w terminie 20 dni roboczych po 
upływie roku od daty zatwierdzenia sprawozdania końcowego. 

6. Oceny sprawozdań dokonuje Komisja w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Sprawozdania 
w wyniku oceny mogą być akceptowane, odrzucane lub kierowane do korekty. W przypadku 
skierowania przez Komisję sprawozdania do korekty Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia 
skorygowanego sprawozdania w terminie 10 dni roboczych i ponownego złożenia wniosku do 
oceny. 

7. Przyjęcie sprawozdania końcowego przez prorektora ds. studenckich oznacza akceptację 
uzyskanych efektów współpracy. 

8. Podsumowanie merytoryczne z realizacji projektu zawarte w sprawozdaniu końcowym 
publikowane jest na stronie internetowej Uczelni Badawczej i/lub właściwego Centrum POB. 

 

§6 
Postanowienia końcowe 

1. Obowiązujący regulamin Programu zamieszczany jest na stronie internetowej Uczelni Badawczej. 

2. Wszystkie dokumenty i wnioski dotyczące projektów realizowanych w ramach Programu składane 
są do Działu Kształcenia. 

3. Zmiana treści załączników do niniejszego regulaminu, jak również dodanie nowych wzorów nie 
wymaga wprowadzenia zarządzeniem rektora. Aktualne wzory załączników dopuszczonych do 
stosowania zamieszczane będą na stronie internetowej Uczelni Badawczej.
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu programu URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS  

 

Wniosek w programie  
URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS 

 

Tytuł wniosku  

 

A. DANE REJESTRACYJNE 

1. Wnioskodawca: nazwisko 
i imię, stopień/tytuł naukowy, 
stanowisko, dane kontaktowe 
(telefon, e-mail) 

 
 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

2. Szkoła średnia, z którą jest 
planowane nawiązanie 
nowej współpracy lub 
intensyfikacja istniejącej 
współpracy 

 

3. Centrum POB  

4. Wypełnia Dział Kształcenia 
Nr rejestracyjny: ………………………………….. 

Data złożenia wniosku: ……………………..…… 

5. Uwagi:  
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B. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Okres realizacji Data rozpoczęcia projektu:…………………….. 
Data zakończenia projektu:…………………….. 

2. Koszt ogólny ………………………. PLN brutto 
(maks. 30 000 PLN) 

 

C. OPIS PROJEKTU: 
 
UZASADNIENIE POTRZEBY NAWIĄZANIA LUB POSZERZENIA ZAKRESU 
WSPÓŁPRACY PG ZE SZKOŁĄ ŚREDNIĄ, W TYM ANALIZA 
DOTYCHCZASOWEGO ZAINTERESOWANIA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW 
TEJ SZKOŁY STUDIAMI  
NA PG I PERSPEKTYW ZWIĘKSZENIA TEGO ZAINTERESOWANIA  
 

D. PLANOWANE DZIAŁANIA  
Należy wymienić działania planowane w okresie realizacji projektu zmierzające do 
osiągnięcia celu Programu 

Lp. Nazwa zadania 
Planowany czas realizacji 

(w miesiącach) 

   

   

   
 

E. KOSZTORYS 
Rodzaj kosztów PLN 

Koszty bezpośrednie, w tym:  

wynagrodzenie kierownika projektu  
(maks. 6 000 PLN brutto brutto łącznie ) 

 

wydatki ponoszone na realizację współpracy ze 
szkołą średnią1 

 

Koszty pośrednie (10% kosztów bezpośrednich)  

Koszty związane z zakupem sprzętu 
i oprogramowania komputerowego2  
(maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich) 

 

Koszty razem  
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1 Możliwe koszty: koszty rzeczowe prowadzenia na PG zajęć praktycznych dla uczniów szkoły średniej, 
koszty delegacji służbowych przedstawicieli PG prowadzących zajęcia w szkole średniej, wynagrodzenia 
dla osób prowadzących zajęcia, materiały promujące PG, usługi obce, koszty publikacji. Konieczne 
uzasadnienie potrzeby poniesienia kosztów. 
2 Konieczne uzasadnienie potrzeby poniesienia kosztów. 

 

UZASADNIENIE poniesienia kosztów związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania 
komputerowego2 (maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich): 

 
F. ZAŁĄCZNIKI 

1. deklaracja woli współpracy ze strony dyrektora szkoły średniej w formie projektu 
umowy o współpracy lub listu intencyjnego 

2. ……………………………………………….. 
 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY 
Oświadczam, że: 

1. zgodnie z moją najlepszą wiedzą, złożenie tego wniosku nie narusza praw osób 
trzecich; 

2. zadania wymienione we wniosku nie są i nie będą finansowane z innych źródeł. 

 
Wnioskodawca /imię i nazwisko/ ………………………………………… 

 

Data i podpis … 

……...……………………………… 

 

Opinia i oświadczenia dziekana/kierownika jednostki 

Oświadczenie 

W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, deklaruję zapewnienie: 

1) odpowiednich warunków do realizacji projektu, 
2) obsługi administracyjnej i finansowej realizacji projektu, 
3) pokrycia ewentualnych kosztów niekwalifikowanych projektu. 

 

Dziekan/Kierownik jednostki /imię i nazwisko/ ………………………………………… 

 

………………………………………… 
Data, pieczątka i podpis 
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H. OPINIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………… 

 
Przewodniczący Komisji Oceniającej 

 
………………………………………… 

/imię i nazwisko/ 
 
 

………………………………………… 
Data, pieczątka i podpis
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu programu URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS  

 
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU W PROGRAMIE 

URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS 
 

A. INFORMACJE OGÓLNE 

Tytuł wniosku grantowego  
 

Kierownik projektu – tytuł, 
stopień naukowy, imię, nazwisko, 
telefon, e-mail, jednostka 

 

Szkoła średnia, z którą 
nawiązano współpracę  
(adres, telefon, e-mail) 

 

Numer identyfikacyjny projektu  

Data złożenia sprawozdania 
(wypełnia Dział Kształcenia)  

  

B. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU  
(maksymalnie 5000 znaków ze spacjami) 
 

C. ROZLICZENIE FINANSOWE PROJEKTU 

Rodzaj kosztów 
Koszty 

planowane poniesione 

Koszty bezpośrednie:   

wynagrodzenie kierownika projektu   

wydatki ponoszone na realizację współpracy 
ze szkołą średnią 

  

Koszty pośrednie   

Koszty związane z zakupem sprzętu 
i oprogramowania komputerowego 

  

Koszty ogółem   
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D. Dokonane zmiany (rodzaj zmiany, uzasadnienie)* 
 

 

*jeśli dotyczy 

 

Sprawozdanie sporządzono w dniu …………….......... 

 

Kierownik projektu 

 

…………….......... 
Czytelny podpis 

 
 

Akceptacja dziekana/kierownika 
jednostki  

Akceptacja przewodniczącego 
Komisji 

Uwagi: Uwagi: 

 
…………….......... 

Data, pieczątka i podpis 

 
…………….......... 

Data, czytelny podpis 

Akceptacja rektora 

Uwagi: 

 
…………….......... 

Data, pieczątka i podpis 

 


