
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu PG 

nr 278/2022/XXV 

z 16 listopada 2022 r. 
 

 

w sprawie: zmiany Zasad wyróżniania osób wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej”. 

 

 

§1 Wprowadza się zmiany w Zasadach wyróżniania osób wpisem do „Złotej Księgi Politechniki 

Gdańskiej”. 

 

§2 Zmienione zasady i tryb wyróżniania osób wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” oraz 

wzór wniosku o wyróżnienia określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

§3 Tracą moc Załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Senatu PG nr 372/2019/XXIV z 16 października 

2019 r. 

 

§4 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu  

Rektor PG 

 

 

 

---------------------------------------------- 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Senatu PG  

nr 278/2022/XXV z 16 listopada 2022 r.  

 

 

Zasady i tryb wyróżnienia wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” 

 

 

W uznaniu zasług dla Politechniki Gdańskiej honoruje się osoby związane z Uczelnią wpisem do „Złotej 

Księgi Politechniki Gdańskiej”. 

Wpis do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” jest formą szczególnego uhonorowania osób, których 

aktywność w pracy zawodowej na rzecz Uczelni, a także aktywność w różnych dziedzinach życia 

naukowego, gospodarczego, kulturalnego, sportowego, społecznego, organizacyjnego czy działalności 

publicznej, przynosi chlubę Uczelni. 

„Złota Księga Politechniki Gdańskiej” prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej 

Politechniki Gdańskiej. 

 

 

§1 TRYB WYŁANIANIA OSÓB WYRÓŻNIONYCH 

 

1. Uprawionymi do wyróżniania wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” są zarówno żyjące, 

jak i nieżyjące osoby związane z uczelnią.  

2. Uprawnionymi do wpisu do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” są, w szczególności: 

1) pionierzy Politechniki Gdańskiej, 

2) doktorzy honoris causa Politechniki Gdańskiej, 

3) pracownicy nauki Politechniki Gdańskiej legitymujący się tytułem profesor emeritus i honorowy 

profesor emeritus, 

4) osoby pracujące na/lub poza Uczelnią, pracujący na rzecz gospodarki w swojej dziedzinie 

nauki, legitymujący się uznanym dorobkiem zawodowym krajowym i/lub zagranicznym, 

potwierdzonymi osiągnięciami wdrożeniowymi bądź organizacyjnymi przynoszącymi wymierne 

efekty dla gospodarki regionu i/lub kraju, a także uznanymi realizacjami (np. w architekturze, 

budownictwie, elektronice i informatyce, mechanice, okrętownictwie, chemii, fizyce, 

matematyce, energetyce, automatyce, okrętownictwie, oceanotechnice, zarządzaniu, ekonomii 

i innych), 

5) absolwenci wyróżnieni tytułem „Osobowość Politechniki Gdańskiej”, 

6) laureaci wyróżnieni „Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza”. 

3. Wyróżnianie wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” niezależne jest od miejsca 

zamieszkania osoby, o której uhonorowanie zabiega Wnioskodawca.  

4. Z inicjatywą wyróżnienia wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” mogą wystąpić:  

1) rektor,  

2) dziekan,  

3) dyrektor instytutu uczelnianego,  

4) organizacje i stowarzyszenia działające przy Politechnice Gdańskiej, 

5) organizacje pracodawców i stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu regionalnym, 

ogólnokrajowym i międzynarodowym. 

5. Wzór wniosku o wyróżnienie wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” stanowi załącznik 

nr 2 do uchwały. Integralną częścią wniosku jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie wizerunku i notki biograficznej. 



 
 

6. Decyzję o wpisie do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” podejmuje rektor po zaopiniowaniu 

przez Kapitułę Godności Honorowych i Wyróżnień Politechniki Gdańskiej.  

 

§2  KAPITUŁA  

 

Kapitułę Godności Honorowych i Wyróżnień Politechniki Gdańskiej tworzą, zgodnie z §22 Statutu 

Politechniki Gdańskiej: 

1) rektor jako przewodniczący Kapituły,  

2) byli rektorzy Uczelni.  

 

 

§3  WPISY DO ZŁOTEJ KSIĘGI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 

 

1. Wpisu do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” dokonuje się dwa razy w roku.  

2. Ogłoszenie osób wyróżnionych wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej”, a także 

wręczenie wyróżnienia winno mieć uroczysty charakter i będzie odbywać się w dniu Święta 

Uczelni lub w dniach innych uroczystości Uczelni.  

3. Wyróżnienie wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” wiąże się z wręczeniem osobom 

żyjącym:  

1) dyplomu okolicznościowego (wg wzoru określonego w Księdze Identyfikacji Wizualnej) oraz  

2) artystycznego zdjęcia (przedstawiającego wieżyczkę zegarową z Alegorią Nauki Gmachu 

Głównego PG) z napisem: Imię i Nazwisko – wyróżniony wpisem do „Złotej Księgi 

Politechniki Gdańskiej”. Gdańsk, data”.  

4. Z wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” nie wiążą się zobowiązania finansowe Uczelni 

wobec wyróżnionego.  

5. Osoba żyjąca wyróżniona wpisem do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej” winna złożyć 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku i notki biograficznej.  

6. Sprawy organizacyjne, w tym rejestr wyróżnień prowadzi Biuro Rektora. 

 

 

 

 

 


