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Zasady Premiowania Publikacji Naukowych oraz Patentów i Praw Ochronnych 

na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 

 

1. Z dniem 22 kwietnia 2020 Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 

Gdańskiej zmienia dotychczasowe „Zasady premiowania publikacji naukowych oraz patentów 

i praw ochronnych”.  

2. Zasady obowiązują dla osiągnięć udokumentowanych w bazie MojaPG oraz portalu ORCID, 

które zostały wydane lub którym przyznano prawa ochronne od 1 stycznia 2019 do 31 

grudnia 2021 roku i za które wcześniej nie wypłacono premii z tytułu aktualnych lub 

wcześniejszych „Zasad premiowania publikacji naukowych oraz patentów i praw ochronnych 

na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej”.  

3. Za uzyskanie wymiernych osobistych wyników pracy naukowej mających wpływ na ewaluację 

dyscyplin naukowych „Inżynieria lądowa i transport” (ILiT) lub „Inżynieria środowiska, 

górnictwo i energetyka” zgodnie z §11 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 

2019 poz. 392), Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska przyznaje premię 

finansową w postaci dodatku do wynagrodzenia z tytułu realizacji przedsięwzięcia ze środków 

własnych Wydziału. 

4. O uzyskanie premii może ubiegać się doktorant Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej 

lub pracownik Wydziału zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie 

pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych, który na Politechnice Gdańskiej 

złożył niezbędne oświadczenia o udziale w ewaluacji: 

a. o dziedzinie i dyscyplinie naukowej z przypisaniem do dyscypliny: ILiT i/lub IŚGiE 

(zgodnie z  art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) – oświadczenie o dyscyplinach, 

b. o zaliczeniu do pracowników prowadzących działalność naukową (zgodnie z art. 265 

ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. poz. 

1668 ze zm.) – oświadczenie o zaliczeniu do liczby N, 

c. afiliował przedstawione publikacje, patenty, prawa ochronne na Politechnice 

Gdańskiej, 

d. artykuł został opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscypliny ILiT lub IŚGiE 

reprezentowanej przez autora; artykuły w czasopismach spoza dyscyplin ILiT lub 

IŚGiE oraz publikacje z konferencji CORE (The Computing Research and Education 

Association of Australasia) zachowujące związek naukowy z dyscypliną ILiT lub IŚGiE 

mogą być przedstawione do premii przy pozytywnej opinii Dziekana lub Prodziekana 

ds. Rozwoju. 

5. Wniosek o premię składa się w Biurze Wydziału w terminach do: 15 maja 2020, 20 września 

2020 i 15 lutego 2021 roku w formie elektronicznej na e-mail szulwic@pg.edu.pl i 

joachejm@pg.edu.pl. 

6. We wniosku należy zamieścić:  

a. informację o publikacji wraz z numerem rekordu z MojaPG, 

b. liczbę punktów przyznaną artykułowi naukowemu zgodnie z Komunikatem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. r. w sprawie wykazu 

czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

wraz z przypisaną liczbą punktów, 
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c. liczbę punktów i udziałów jednostkowych wnoszoną do ewaluacji dyscyplin na 

Wydziale przez współautorów i autora składającego wniosek o premię zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392)i lub na 

podstawie zgodnego oświadczenia wszystkich polskich współautorów (będącego 

odzwierciedleniem faktycznych udziałów autorskich lub wkładu czasowego); 

skorzystanie z formy oświadczenia wymaga zgody Dziekana na podstawie podania 

z uzasadnieniem złożonego nie później niż 7 dni przed terminem złożenia wniosku 

o premię, 

d. aktualne na dzień składania wniosków liczbę i jakość wypełnionych udziałów 

jednostkowych (slotów). 

7. Za artykuły naukowe przyznawana jest liczba jednostek przeliczeniowych wg zasady: 

a. 200 punktom odpowiada 28 000 jednostek przeliczeniowych, 

b. 140 punktom odpowiada 20 000 jednostek przeliczeniowych, 

c. 100 punktom odpowiada 12 000 jednostek przeliczeniowych, 

d. 70 punktom odpowiada 4 000 jednostek przeliczeniowych, 

natomiast artykułom za 20 i więcej punktów przyznaje się dodatkowo 1500 jednostek 

przeliczeniowych tylko pod warunkiem zindeksowania artykułu w bazach Scopus i Web of 

Science oraz udziału w nim autora afiliowanego poza Polską. 

Wysokość premii finansowej określa się w jednostkach przeliczeniowych z uwzględnieniem 

zasady przydzielenia punktów wnioskującemu autorowi na podstawie punktu 6c „Zasad 

Premiowania Publikacji Naukowych oraz Patentów i Praw Ochronnych na Wydziale Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej”ii. 

Dla osób wymienionych w punkcie 4 „Zasad Premiowania Publikacji Naukowych oraz Patentów 

i Praw Ochronnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej” może 

zostać przyznana dodatkowa premia za wypełnienie pierwszego slotu w roku 2019 lub 2020 

z uwzględnieniem wszystkich osiągnięć z lat 2017-2021 z mocą nie niższą niż 70 punktów 

w wysokości 1 500 jednostek przeliczeniowych oraz dla drugiego slotu z mocą nie niższą niż 70 

punktów w wysokości 2 000 jednostek przeliczeniowych. Premia ta zostaje wypłacona na 

wniosek Prodziekana ds. Rozwoju wsparty stanowiskiem właściwego Kierownika Katedry lub 

Przewodniczącego Rady Dyscypliny. 

8. Autorstwu monografii związanej z reprezentowaną dyscypliną naukową oraz wydaną 

w prestiżowych wydawnictwach poziomu II (200 punktów zgodnie z Komunikatem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.) w sprawie wykazu wydawnictw 

publikujących recenzowane monografie naukowe) odpowiada 30 000 jednostek 

przeliczeniowych z uwzględnieniem punktu 6c „Zasad Premiowania Publikacji Naukowych oraz 

Patentów i Praw Ochronnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 

Gdańskiej”. 

9. Wysokość premii finansowej za patenty na wynalazki oraz prawa ochronne związane 

z reprezentowaną dyscypliną naukową przyznawana jest na podstawie uzyskanej liczby 

punktów wg zasady: 

a. 5 000 jednostek przeliczeniowych dla 75 pkt. - w przypadku patentu udzielonego 

Politechnice Gdańskiej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;  

b. 6 000 jednostek przeliczeniowych dla 100 pkt. - w przypadku patentu udzielonego 
Politechnice Gdańskiej w państwach należących do „OECD”", albo w procedurze 
zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty) pod 
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warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

c. 3 000 jednostek przeliczeniowych dla 50 pkt. – w przypadku patentu przyznanego 
innemu podmiotowi niż Politechnika Gdańska, jeżeli autorem albo współautorem 
wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego 
podmiotu; 

d. 2 000 jednostek przeliczeniowych dla 30 pkt. – w przypadku prawa ochronnego na 
wzór użytkowy przyznanego Politechnice Gdańskiej przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą; 

oraz przydzieloną wnioskującemu autorowi na podstawie punktu 6c „Zasad Premiowania 

Publikacji Naukowych oraz Patentów i Praw Ochronnych na Wydziale Inżynierii Lądowej 

i Środowiska Politechniki Gdańskiej”. 

10. Wartość jednostki przeliczeniowej wyrażona w PLN obliczana jest po każdym terminie 

składania wniosków o premię na podstawie wysokości środków finansowych desygnowanych 

przez Dziekana oraz sumarycznej liczby jednostek przeliczeniowych obliczonej ze wszystkich 

utworów wnioskowanych w danym terminie wg punktu 2 „Zasad Premiowania Publikacji 

Naukowych oraz Patentów i Praw Ochronnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 

Politechniki Gdańskiej”. Ostateczna kwota premii obliczana jest z dokładnością do 1 PLN. 

11. Do premii można zgłosić wyłącznie osiągnięcia, które u wnioskującego autora nie przekroczą 

w sumie dwóch udziałów jednostkowych (slotów) w powiązaniu z wymiarem czasu pracy 

autora w dniu składania wnioskuiii uwzględniając wyłącznie zgłoszenia wg aktualnych „Zasad 

Premiowania Publikacji Naukowych oraz Patentów i Praw Ochronnych na Wydziale Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej”, przy czym do czterech udziałów jednostkowych 

(slotów) pozostają otwarte udziały jednostkowe (sloty) do wykorzystania we wnioskach 

składanych w roku 2020 lub 2021 wyłącznie na publikacje za 140 i 200 punktów za artykuły 

opublikowane od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021. Ograniczeniem tym nie są objęte także 

monografie poziomu II (autorstwo monografii) oraz patenty na wynalazki i prawa ochronne.   

Autor może w kolejnym terminie zgłosić do premii publikacje o wyższej wartości punktowej niż 

we wcześniejszym wniosku pod warunkami: 

a. będą to publikacje za nie mniej niż 140 punktów, 

b. we wniosku i wypłacie premii zostaną odliczone przyznane wcześniej jednostki 

przeliczeniowe. 

Osoba z grupy pracowników dydaktycznych, która będzie prowadzić działalność naukową 

poprzez złożenie i przyjęcie oświadczenia, zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm. (oświadczenie 

o dyscyplinach) oraz oświadczenia, zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm. (oświadczenie o zaliczeniu do 

liczby N) może wnioskować o premię na zasadach jak pracownik grupy badawczo-dydaktycznej 

i wlicza się współautorom do podziału premii za publikacje.  

12. Pracownik Wydziału zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie 

pracowników dydaktycznych lub doktorant spoza Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, 

który prowadzi badania na Wydziale i nie jest zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, może 

uzyskać premię w ramach wniosku złożonego przez współautora z grupy pracowników 

badawczo-dydaktycznych lub badawczych zatrudnionych na WILiŚ PG. 

13. Osoby reprezentujące dwie dyscypliny (ILiT i IŚGiE) mogą skorzystać z możliwości wyboru 

kwalifikacji artykułu w 2020 tj. po założeniu oświadczenia zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy 
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z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. poz. 1668 ze zm., przez 

wszystkich współautorów; bez tego oświadczenia artykuł jest kwalifikowany w jednej wspólnej 

dyscyplinie lub dyscyplinach reprezentowanych przez współautorów jako jedyne wybrane 

w oświadczeniu o dyscyplinach. 

14. Od premii odlicza się premie przyznane w ramach regulaminów uczelnianych oraz koszty 

poniesione ze środków Wydziału na publikację (np. tłumaczenia, proofreading, open access). 

Dziekan może odstąpić od tej zasady przy osiągnięciach wg Dziekana szczególnie ważnych dla 

pozycji w ewaluacji dyscypliny reprezentowanej na Wydziale. 

15. Nadzór nad rozliczeniem merytorycznym wniosków prowadzi Prodziekan ds. Rozwoju, a nad 

rozliczeniem finansowym wniosków Dyrektor Administracyjny, którzy nie mogą korzystać 

z powyższych zasad premiowania.  

16. Powyższe zasady ulegają natychmiastowemu zawieszeniu po każdej zmianie przywołanych 

wyżej przepisów lub list czasopism albo monografii. Ponowna aktywacja regulaminu lub jego 

zmiana wymaga deklaracji Dziekana.  

17. W sprawach nieuregulowanych w powyższych zasadach lub w sytuacji wymagającej 

uszczegółowienia, interpretacja należy do Dziekana.  

 

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 

Dziekan 

 

Gdańsk, 22 kwietnia 2020 

 

i Oznacza to obiecywany fakt, że premie są wypłacane niezależnie w dyscyplinach bez uwzględniania osób 
z grupy dydaktycznej i osób spoza dyscypliny – do obliczeń stosujemy kalkulator slotów 
ii Czyli wymaga zastosowania kalkulatora slotów 
iii Zapis ten ogranicza liczbę slotów do 2 dla osób zatrudnionych na całym etacie i np. do 1 dla osób 
zatrudnianych na ½ etatu; daje to przeliczenie na rzeczywisty wkład w ewaluację 

 


