
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WAPG NR 4/2020  

z dnia 01.06.2020 w sprawie zasad premiowania publikacji naukowych oraz patentów i praw 
ochronnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w roku 2020.  

 

1. Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej ustanawia zasady premiowania 
publikacji naukowych oraz patentów i praw ochronnych. Premia przyznawana jest ze 
środków Wydziału Architektury.  

2. Premiowanie publikacji oraz patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe ma na 
celu zintensyfikowanie aktywności naukowej pracowników Wydziału Architektury i 
doktorantów oraz wsparcie w zakresie wypełniania slotów publikacyjnych.  

3. Zasady obowiązują dla osiągnięć udokumentowanych w bazie MojaPG oraz portalu 
ORCID, które zostały wydane lub którym przyznano prawa ochronne od 1 stycznia 
2020 do 31 grudnia 2020 roku, oraz za które wcześniej nie wypłacono premii z tytułu 
aktualnych lub wcześniejszych zasad premiowania publikacji naukowych na Wydziale 
Architektury Politechniki Gdańskiej. 

4. O uzyskanie premii może ubiegać się pracownik Wydziału zatrudniony na stanowisku 
badawczym lub badawczo-dydaktycznym na Politechnice Gdańskiej, który: 

a. Złożył na Politechnice Gdańskiej niezbędne oświadczenia o udziale w ewaluacji 
w dziedzinie i dyscyplinie naukowej z przypisaniem do dyscypliny: Architektura 
i Urbanistyka (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. Złożył na Politechnice Gdańskiej niezbędne oświadczenia 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. W przedstawionych do premii publikacjach, patentach i prawach ochronnych 
wskazał Politechnikę Gdańską jako jedyną afiliację. 

d. Opublikował artykuł w czasopiśmie przypisanym do dyscypliny naukowej 
Architektura i Urbanistyka. 

5. O uzyskanie premii może ubiegać się słuchacz Szkoły Doktorskiej lub Studiów 
Doktoranckich na Wydziale Architektury, jeżeli jest współautorem publikacji lub patentu 
z pracownikiem Wydziału zaliczanym do liczby N.  

6. Wnioski o premię za osiągnięcia w 2020 roku składa się w Biurze Wydziału w 
następujących terminach:  



a) 8 września 2020 r. 

b) 2 lutego 2021 r.  

w formie papierowej lub cyfrowej na załączonym formularzu.  

7. 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 31 lipca 2019 r. w sprawie 
wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, 

c. liczbę punktów i udziałów jednostkowych wnoszoną do ewaluacji dyscypliny 
naukowej Architektura i Urbanistyka na Wydziale przez 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. 

8. Wysokość premii finansowej za publikacje wynosi: 
a. 10 000 zł – w przypadku publikacji za 200 punktów oraz autorstwo lub 

współautorstwo monografii za co najmniej 200 pkt; 
b. 7 000 zł - w przypadku publikacji za 140 punktów; 
c. 5 000 zł – w przypadku publikacji za 100 punktów; 
d. 3 000 zł - w przypadku publikacji za 70 punktów. 

 
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. 10.000 zł 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 
warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

b. 8.000 zł dla 75 pkt. - w przypadku patentu udzielonego Politechnice Gdańskiej 
przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;  

c. 4.000 zł – w przypadku patentu przyznanego innemu podmiotowi niż 
Politechnika Gdańska, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który 
patent został przyznany, jest pracownik Wydziału Architektury PG; 

d. 500 zł dla 30 pkt. – w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy 
przyznanego Politechnice Gdańskiej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej albo za granicą. 

Premia jest przyznawana proporcjonalnie do liczby punktów i udziałów 
jednostkowych wnoszonych do ewaluacji dyscypliny naukowej na Wydziale na 
podstawie punktu 7c „Zasad premiowania publikacji naukowych oraz patentów i 
praw ochronnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej”. 



10. Premia zostaje przyznana pod warunkiem, że publikacja przyczynia się do 
zwiększenia stopnia wypełnienia slotów lub zwiększenia wartości punktowej slotów 
publikacyjnych dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka za rok 2020.  

11. Od premii za publikacje za 70 punktów odlicza się koszty poniesione ze środków 
Wydziału na publikację (koszty publikacji, opłaty konferencyjne, delegacje na 
konferencje i proofreading). 

12. W przypadku publikacji z udziałem współautorów spoza Wydziału Architektury cała 
kwota przypadająca na publikację dzielona jest pomiędzy autorów z Wydziału 
Architektury, pod warunkiem, że jest to publikacja za minimum 100 punktów.   

13. Premie wypłacane są w formie umów o dzieło lub, jeśli pracownik o to wystąpi, w 
formie zwiększenia limitu środków na działalność statutową. 

14. Nadzór nad rozliczeniem merytorycznym wniosków prowadzi prodziekan ds. nauki, a 
nad rozliczeniem finansowym wniosków dyrektor administracyjny.  

15. Powyższe zasady ulegają natychmiastowemu zawieszeniu po każdej zmianie 
przywołanych wyżej przepisów lub list czasopism albo monografii. Ponowna 
aktywacja regulaminu lub jego zmiana wymaga decyzji Dziekana Wydziału 
Architektury. W sprawach nieuregulowanych w powyższych zasadach lub w sytuacji 
wymagającej uszczegółowienia, interpretacja należy do Dziekana Wydziału 
Architektury.  

 

 

 

Załączniki:  

1. Wniosek o premię za osiągnięcia w 2020 z funduszu Wydziału 
Architektury PG. 

2. Wzór wypełnionego wniosku. 
3. Kalkulator slotów WA PG 

 

  

 

i Oznacza to, że premie są wypłacane niezależnie w dyscyplinach bez uwzględniania osób 
pracujących na etatach dydaktycznych i osób spoza dyscypliny – do obliczeń stosuje się „Kalkulator 
liczenia slotów”. 

                                                           


