
PRZEWODNIK PO WNIOSKU NCN – czyli wszystkie ważne informacje 

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – 

w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci 

naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum 

naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy. 

SPIS TREŚCI: 

1) Dane potrzebne do wypełnienia pierwszej części wniosku. 

2) FAQ – najczęściej zadawane pytania. 

3) Załączniki. 

 

1. Dane potrzebne do wypełnienia pierwszej części wniosku 

 

1 Nazwa Jednostki Uniwersytet Gdański/Wydział Chemii 

2 
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, 
miejscowość, województwo) 

ul. Bażyńskiego 1a 
80-952 Gdańsk, pomorskie 

3 Numer telefonu  (58) 523 2041/……………………………… 

4 Numer faks  (58) 523 2437/……………………………… 

5 Adres e-mail rekdsn@univ.gda.pl/................................. 

6 Adres strony www www.ug.edu.pl/pl/........................................... 

7 

Dane kierownika jednostki (nazwa 
stanowiska, tytuł naukowy, imię, 
nazwisko) 

Prorektor ds Nauki 
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 

8 Numer NIP 584-020-32-39 

9 Numer REGON 000001330 

10 Identyfikator gminy
1 226101 1 



11 Status organizacyjny 

 

Uczelnia wyższa 
 
 

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 
 

Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca 
podstawową jednostką organizacyjną 

 

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk 
 

Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów 
włączonych do uczelni 

 

Międzynarodowy instytut naukowy działający na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Polska Akademia Umiejętności 
 

Fundacja 
 

Stowarzyszenie 
 

Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach 
finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. 
zm.) 

 

Przedsiębiorstwo 
 

12 

Podmiot sprawujący nadzór
2
: 

Podział ze względu na podmiot 
sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365, z późn. zm.)  

Uczelnia nadzorowana przez MNiSW  

Uczelnia wojskowa  

Uczelnia służb państwowych  

Uczelnia artystyczna  

Uczelnia medyczna  

Uczelnia morska  

Szkoła wyższa lub wyższe seminarium duchowne 
prowadzone przez kościół lub związek wyznaniowy 

 

Nie dotyczy  
 



13 

Uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych oraz profil działalności

2
: 

Podział ze względu na uprawnienia do 
nadawania stopni naukowych oraz 
profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365, z późn. zm.). 

 

AUU - uniwersytet  

AUT – uniwersytet techniczny  

AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym  

AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym   

AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym  

AUPI – uniwersytet o innym profilu  

AP - politechnika  

AA - akademia  

AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora w jednej 
dyscyplinie 

 

ZZ – uczelnia zawodowa  

Nie dotyczy  

14 
Czy jednostka otrzymuje dotację na 
działalność statutową z budżetu nauki? 

Tak  

Nie  
 

15 

Czy podmiot stanowi jednostkę 
zaliczaną do sektora finansów 
publicznych? 

Tak  

Nie  
 

16 

Czy Podmiot prowadzi działalność 
gospodarczą w rozumieniu unijnego 
prawa konkurencji (np. świadczy usługi 
lub oferuje towary na rynku)

3
? 

Tak  

Nie  
 

17 

Czy w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej i 
niegospodarczej można rozdzielić oba 
rodzaje działalności, ich koszty i 
finansowanie? (Dowodami na to, że 
koszty zostały przypisane właściwie, 
mogą być sprawozdania finansowe 
uczelni i organizacji badawczych.)

3 

Tak  

Nie  

Nie dotyczy  
 



18 Forma prawna 

Przedsiębiorstwo państwowe  

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa  

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu 
terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 
9, poz. 43, z późn. zm.) 

 

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb 
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa 
spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które 
posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy 
dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

 

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 
późn. zm.) 

 

Inna forma prawna  
 

19 Wielkość przedsiębiorstwa 

Mikro  

Małe  

Średnie  

Duże (inne)  

Nie dotyczy  
 

 

 

 

 
1 

Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem: 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf. 
 
2 

Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej  jednostki organizacyjnej 
uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku 
pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

 

 
3
 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji 

Pomoc Publiczna na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.
 

 

  

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna


2. FAQ 

 

1) Kto podpisuje wnioski do Narodowego Centrum Nauki? 

Wnioski muszą być podpisane przez Prorektora ds. Nauki. 

2) Kto podpisuje oświadczenie o niefinansowaniu projektu z innych źródeł? 

Oświadczenie podpisuje Prorektor ds. Nauki pod warunkiem iż otrzyma od kierownika projektu 

oświadczenie potwierdzające fakt nie finansowania danego projektu z innych źródeł. 

3) Kto podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej? (wzór w załączeniu) 

Oświadczenie podpisuje Prorektor ds. Nauki. 

4) PANEL DYSCYPLIN NCN 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn  

5) CO ROZUMIEMY POD HASŁEM BADANIA PODSTAWOWE W PROJEKTACH NCN? 

W  rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 r. 

 badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i 

obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub 

użytkowanie. 

 badania podstawowe – mogą być podstawą badań aplikacyjnych, pod warunkiem, że projekt 

NIE FINANSUJE prac rozwojowych.   

6) Jak stworzyć budżet oraz harmonogram do wniosku? 

Wzór budżetu oraz harmonogramu można znaleźć na stronie internetowej Biura Wspierania Badań - 

http://www.chem.univ.gda.pl/dzialalnosc/BWB/  

7) Czy można zgłosić ten sam projekt jednocześnie do różnych typów konkursów lub do różnych 

paneli tematycznych? 

Nie. 

8) Jakie są warunki przekazania środków finansowych osobom fizycznym? 

W przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę 

fizyczną Dyrektor wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i 

finansowanie projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 

i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Środki finansowe są 

przyznawane podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.  

a. W przypadku, gdy kierownik projektu nie jest zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim lub 

jest zatrudniony na czas krótszy niż okres trwania projektu, dziekan występuje do Rektora o 

zatrudnienie ww. kierownika projektu (umowa zlecenia, umowa o dzieło lub umowa o pracę) 

proponując formę zatrudnienia, czas trwania umowy (a w przypadku umowy o pracę - wymiar 

etatu) wskazując jednocześnie źródło finansowania. 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn
http://www.chem.univ.gda.pl/dzialalnosc/BWB/


b. W przypadku, gdy kierownik projektu jest zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim na czas 

nie krótszy niż okres trwania projektu, dziekan występuje do Rektora o wystawienie 

zaświadczenia o zatrudnieniu ww. kierownika projektu. 

9) Kierownik projektu – ilość projektów? 

W konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów) można występować w 

charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku. 

20% kierowników projektów niezakwalifikowanych do II etapu nie może występować z wnioskami o 

finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu - karencja; (OPUS, SONATA, 

PRELUDIUM). 

 

10) PROMESA ZATRUDNIENIA – konkurs PRELUDIUM (w załączeniu) 

Przy aplikowaniu do konkursu PRELUDIUM (ale w tej chwili również innych projektów które 

posiadają w regulaminie możliwość ubiegania się o grant jako osoba fizyczna) przed złożeniem 

wniosku w Rektoracie (p. 219) należy uzyskać zgodę Dziekana na zatrudnienie w przypadku 

otrzymania grantu. Odbywa się to poprzez zaparafowanie przez p. Dziekana egzemplarzy wniosku! 

jednego z dwóch 

11) Jak sformułować procedurę zatrudnienia we wniosku – przykładowe opisy. 

 

Rekrutacja kandydatów na pozycję postdoca zostanie przeprowadzona przez komisję składającą się co 

najmniej z 3 osób: kierownika projektu, który będzie przewodniczącym komisji, Dziekana lub 

Prodziekana ds. Nauki Wydziału Chemii UG i co najmniej jednego członka grupy kierownika projektu 

lub osoby uczestniczącej w projekcie. Kandydat zostanie wybrany wyłącznie na podstawie 

zaprezentowanych osiągnięć naukowych, jakości wykształcenia oraz wiedzy, z respektowaniem 

zasady równych szans (brak dyskryminacji z uwagi na narodowość, płeć, wyznanie, kolor skóry i 

orientację seksualną). 

Nabór na pozycję postdoca zostanie ogłoszony na stronie Uniwersytetu oraz na listach dyskusyjnych 

związanych z chemią, fizyką i biochemią (np.CCL). Od kandydatów będzie wymagany list 

motywacyjny, życiorys i co najmniej 2 listy rekomendacyjne, w tym jeden od promotora rozprawy 

doktorskiej. Najlepsi kandydaci spełniający kryteria wymagane do realizacji zadań projektu zostaną 

wybrani na podstawie złożonych dokumentów i zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, po których 

zostanie wyłoniony najlepszy kandydat na daną pozycję. Procedura selekcji zostanie powtórzona, 

jeżeli nie przyniesie wyników za pierwszym razem. 

Każdy postoc będzie zatrudniony przez ….., formalnie na stanowisku adiunkta. 

Członkiem zespołu będzie doktorant, który będzie otrzymywał zwykłe stypendium z Uniwersytetu 

Gdańskiego lub z innych źródeł oraz dodatkowe wynagrodzenie ze środków projektu na podstawie 

"Umowy o dzieło". Nabór na tę pozycję zostanie ogłoszony na portalach krajowych i 

międzynarodowych (lista CCL) a wybór kandydata zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem 

Studium Doktoranckiego Wydziału Chemi UG. 

Pozostali członkowie zespołu, w tym kierownik projektu, są zatrudnieni na stanowiskach profesorów 

lub adiunktów w macierzystych instytucjach (większość na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego) i zostali wybrani przez kierownika projektu na podstawie swojej eksperckiej wiedzy i  

umiejętności wykazanych w czasie długoletniej współpracy z kierownikiem w różnych projektach. 

Ponieważ wszyscy oni otrzymują wynagrodzenie z macierzystych instytucji, ze środków projektu 

otrzymają jedynie wynagrodzenie dodatkowe na podstawie umowy o dzieło. 

 

 

 

 

 

W języku angielskim 



 

The recruitment of Postdoc candidates (2 persons) for the project wil be carried out by a selection 

committee comprising at least 3 members: the coordinator of the project, which will be the head of the 

committee, a Dean or Vice-Dean for Scientific affairs, and one member of the coordinator lab 

involved in the project. The selection will be carried out according to the criteria of excellence, subject 

to equal opportunity principle (no discrimination based on nationality, gender, creed, color, and sexual 

orientation). 

The opening of the position will be announced on University web pages, chemistry- physics-, and 

biochemistry-related mailing lists (such as, e.g.,CCL). The candidates will be asked to send their 

letters of motivation, CV, and at least two recommendation letters, including the letter from the Ph.D. 

thesis advisor. The applications will be screened and candidates who match the specific criteria 

required for the position ascribed to the specific task will be invited for an interview, after which final 

selection will be made. If no appropriate candidates are selected, the second round of advertisements 

will be posted. 

The last team member will be a graduate student who will enroll in the Graduate Studies at the Faculty 

of Chemistry, University of Gdańsk and will receive regular stipend from the University of Gdańsk or 

other sources. He will participate in the project, and will receive an additional salary from the 

project on the "work agreement" ("Umowa o dzieło") basis. The position will be advertised nationwide 

and also on international forums (the CCL list) and selection will be carried out as per the Statute of 

the Graduate Studies at the Faculty of Chemistry of the University of Gdańsk with additional 

assessment by the coordinator of his/her suitability to carry out the tasks of the project. 

The other team members, including the coordinator, are employed as full, associate, or assistant 

professors in their parent institutions (mainly at the Faculty of Chemistry, University of Gdańsk) and 

have been selected by the coordinator based on their expert knowledge and capabilities proved 

during the long-time collaboration with the coordinator. Because all of them receive regular salaries 

from the parent institutions, they will receive only additional income from the project on the "work 

agreement" ("Umowa o dzieło") basis. 

 

12) Szczegóły nt. harmonogramu: 

 

Przy składaniu wniosków należy pamiętać by nie wpisywać szczegółów do harmonogramu takich jak 

nazwa konferencji, dokładnych nazw aparatury, publikacji czy jeżeli wniosek tego nie wymaga 

konkretnych nazwisk doktorantów. 

 

 

3. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1) Wzór umowy zlecenia dla kierowników projektów, którzy otrzymali środki z NCN 

w konkursie realizowanym przez osoby fizyczne rozpoczynające karierę naukową 

nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

2) Wzór oświadczenia o niewystępowaniu pomocy publicznej. 

3) Promesa zatrudnienia (Preludium). 

4) Opis charakteru udziału planowanych wykonawców w realizacji projektu i uzasadnienie ich 

wynagrodzenia. 

5) Opis potencjału Uniwersytetu Gdańskiego w języku polskim i angielskim. 

6) Opis infrastruktury badawczej, technicznej oraz komputerowej na Wydziale Chemii UG. 

  



         UMOWA O DZIEŁO 
Z ZACHOWANIEM PRAW AUTORSKICH/ BEZ ZACHOWANIA PRAW AUTORSKICH 

  

 
Zawarta dnia   ............................ w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, w Gdańsku-Oliwie,  

ul. Bażyńskiego 1a , reprezentowanym przez  :  

................................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

.................................................................................................................................................................... 

 

legitymującym się dowodem osobistym nr.............................. wydanym przez  ..................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

§1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło: 

................................................................................................................................................................... 

                                                                     (rodzaj dzieła) 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................       

§2. Termin wykonania dzieła wynika z harmonogramu prac przewidzianych umową sporządzoną 

między Uniwersytetem Gdańskim  a Narodowym Centrum Nauki  i ustala się na 

dzień……………………… . 

§3. Przyjęcie wykonania dzieła dokonane zostanie w siedzibie Zamawiającego. 

 

§4. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła ustalono w wysokości   ....................................................... 

słownie złotych: ........................................................................................................................................

  

płatne ze środków projektu nr …………………………………………………… po wykonaniu dzieła 

i wystawieniu rachunku w kasie Zamawiającego, jednorazowo pomniejszone o   należną zaliczkę na 

podatek dochodowy. 

 

§5.     Wszystkie ustalenia zawarte w umowie między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem 

          Gdańskim dotyczące realizacji ww.  projektu muszą być przestrzegane przez obie strony 

 

§6. W kwestiach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§7. 1.Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

           2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu 

 

§8.     Zleceniobiorca zobowiązuje się pod rygorem wszystkich skutków prawnych i finansowych  

do powiadomienia w terminie 3 dni UG w Gdańsku o wszelkich zmianach w charakterze zatrudnienia. 

 

§9. Uwagi dodatkowe    ......................................................................................................................... 

NIEKOMPLETNE I NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIENIE RACHUNKU I UMOWY O DZIEŁO 

SPOWODUJE WSTRZYMANIE REALIZACJI WYPŁATY. 

                          

 .......................................................   .................................................. 

    Zamawiający                          Wykonawca 



UMOWA ZLECENIA 

 
Zawarta dnia .................................. w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim w Gdańsku,  

 

Bażyńskiego 1a, reprezentowanym przez: 

 

.................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”, a 

.................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, o następującej treści: 

§1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania  

  

.................................................................................................................................................... 

                                                        (rodzaj pracy) 

 

.................................................................................................................................................... 

 

§2. Termin wykonania zlecenia ustala się na dzień  

....................................................................... 

 

§3. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia ustalono w wysokości  

.............................................. 

 

Słownie złotych......................................................................................................... 

płatne  po  wykonaniu  pracy  i  wystawieniu  rachunku  w  kasie  Zleceniodawcy, 

jednorazowo pomniejszone o należną zaliczkę na podatek dochodowy. 

  

§4. W kwestiach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§5. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 

stron. 

 

§6.     Zleceniobiorca oświadcza, że jest uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem. 



 

§7.     Zleceniobiorca zobowiązuje się pod rygorem wszystkich skutków prawnych i 

finansowych do powiadomienia Zleceniodawcę o wszelkich zmianach w charakterze 

zatrudnienia w terminie 3 dni. 

 

§8. Uwagi dodatkowe   

.................................................................................................................................................... 

 

NIEKOMPLETNE I NIEPRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE RACHUNKU I UMOWY ZLECENIA 
SPOWODUJE WSTRZYMANIE REALIZACJI WYPŁATY. 
 

.....................................                                      ............................... 

           Zleceniodawca                         Zleceniobiorca 
                                                                       

                                                                           ANEKS nr 1 

do umowy zlecenia z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  

z dnia …………………………………………………r. o realizację projektu badawczego pt. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

zawarty  w dniu ……………………………………………………….r. 

Stronami aneksu są: 

1.Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku , ul. Bażyńskiego 1a  reprezentowany 

przez …………………………………………………………………. zwanym zleceniodawcą  

2. ……………………………………………………………………….zwana/y zleceniobiorcą  

 

I Aneks wprowadza do umowy następujące zmiany: 

1. W § ………. dotychczasową treść: 

„……………………………………………………………………………………………” 

zastępuje się treścią : 

 „…….……………………………………………………………………………………..” 

 

2……………………………………………………………………………………………. 

 

II Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie 

III Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 

 

……………………………….                                                      ………………………… 

           Zleceniodawca                                                                            Zleceniobiorca  



WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEWYSTĘPOWANIU POMOCY PUBLICZNEJ (załącznik 2) 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , dn. . . . . .. . . . . r. miejscowość 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

pełna nazwa podmiotu  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

adres podmiotu  

 

 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI 

Ul. Królewska 57, 30-081 Kraków 

 

OŚWIADCZENIE O POMOCY PUBLICZNEJ 

 

Działając w imieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pełna nazwa podmiotu )  

z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (miejscowość), zwanego dalej „Podmiotem”, oświadczam, 

iż wnioskowane finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego pt. 

...................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... nie stanowi dla Podmiotu 

pomoc/-y publiczną/-ej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(dawny art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).  

 

 

 

 

 

 

Podpis/y osoby/osób  

uprawnionych do reprezentacji podmiotu  

  



PROMESA ZATRUDNIENIA (załącznik 3) 

 

załącznik do zarządzenia Rektora nr 70/11 

.................................................... 

pieczątka wydziału 

 

 

 

 

PROMESA ZATRUDNIENIA 

 

 

Oświadczam, że Uniwersytet Gdański, który reprezentuję zobowiązuje się  

zapewnić zatrudnienie Pani/Panu ……………………………………………… 

na Wydziale …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

na czas trwania projektu nr ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Data: ………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………….. 

Rektor 

 

…………………………………………….. 

Dziekan  

 

  



Opis charakteru udziału planowanych wykonawców w realizacji projektu i uzasadnienie ich 

wynagrodzenia (Załącznik 4) 

Lp. Charakter 

udziału w 

projekcie 

Podmiot 

zatrudniający 
Procent 

czasu pracy 

poświęcony 

na realizację 

projektu w 

ramach 

wszystkich 

obowiązków 

zawodowych 

Kwota za 

jednostkę 

czasu 

(np. 

godz., 

dzień, 

miesiąc) 

Całkowite 

planowane 

wynagrodzenie 

w projekcie 

(zł) 

Forma 

zatrudnienia 

w projekcie 

1. Kierownik 

projektu 

Uniwersytet 

Gdański, 

Wydział 

Chemii 

65 

(przykładowo) 

2500/miesiąc Jednostka 

czasu*procent*okres 

trwania projektu 

Umowa o 

dzieło 

Zakres prac 

wykonywanych 

w projekcie: 

 

2. Wykonawca Uniwersytet 

Gdański, 

Wydział 

Chemii 

35 2500/miesiąc Jednostka 

czasu*procent*okres 

trwania projektu 

Umowa o 

dzieło 

Zakres prac 

wykonywanych 

w projekcie: 

 

3. Wykonawca Uniwersytet 

Gdański, 

Wydział 

Chemii 

100 5900/miesiąc Jednostka 

czasu*procent*okres 

trwania projektu 

Umowa o 

pracę – 1/1 

etatu 

 Zakres prac 

wykonywanych 

w projekcie: 

 

 KOMENTARZ 

BWB: 

Przy zatrudnianiu nowych pracowników do projektu należy uzyskać zgodę Dziekana 

oraz złożyć oświadczenie dotyczące wkładu własnego w postaci 13tek. Wzór 

oświadczenia znajduje się na stronie BWB. 

 

  



Opis potencjału Uniwersytetu Gdańskiego w języku polskim i angielskim (Załącznik 5) 

Uniwersytet Gdański (UG) jest największą uczelnią na pomorzu z wieloletnimi międzynarodowymi 

tradycjami. Uniwersytet Gdański został utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 

marca 1970 roku (Dz. U. Nr 6). W chwili obecnej UG działa na podstawie  ustawy o szkolnictwie 

wyższym oraz Statutu z dnia 8 czerwca 2006 roku uchwalonego przez Senat Uczelni. Dzięki dobrze 

wykształconej kadrze Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora w 17 

dyscyplinach i doktora habilitowanego w 13 dyscyplinach oraz wnioskowanie o nadanie tytułu 

profesora. Na UG zatrudnionych jest 1 667 nauczycieli akademickich. UG posiada silne zaplecze 

administracyjne, gdzie zatrudnionych jest 1 414 osób. UG posiada w swojej strukturze 

jednostki/ośrodki uczestniczące we współpracy z przedsiębiorcami (Ośrodek Współpracy Regionalnej, 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego) oraz  jednostki odpowiedzialne za realizowanie i 

nadzór finansowy programów międzynarodowych (Dział Programów Europejskich, Dział Ewidencji 

Projektów Zagranicznych, Dział Zamówień Publicznych, Dział Kadr, Dział Finansowy). Istnienie 

wymienionych działów na UG ma istotne znaczenie z punktu widzenia zarządzania finansami projektu 

oraz z punktu widzenia zgodności realizowanych zadań z obwiązującym prawem. 

 

The University of Gdańsk is the largest institution of higher education in the Pomeranian region. It 

offers the possibility of studying in almost thirty different fields with over a hundred specialisations. 

There are almost thirty-three thousand students in the nine faculties and the Foreign Language Teacher 

Training College, which employ one thousand seven hundred academic staff members. Such fields as 

Biology, Biotechnology, Chemistry, Psychology and Pedagogy are among the best in the country. In 

the field of European programmes, such as Socrates/Erasmus, the students have the opportunity to 

broaden their knowledge abroad and to gain new experiences.  

 

The academic staff members at the University of Gdańsk conduct research to the highest world 

standards. In so doing, they not only creatively extend the boundaries of knowledge but also serve the 

whole Pomeranian region with their knowledge and experience, thus helping its dynamic modern 

development. Because of the development and activities of its academic staff, the University of 

Gdańsk has the possibility of becoming an incubator of entrepreneurship in such areas as 

Biotechnology, Biology or Chemistry. Currently the University is co-operating with institutions of 

higher education in all the countries of Europe and in more far-flung corners of the earth. It conducts 

joint research and activities within eighteen international agreements with foreign partners. Institutes 

and departments are attaining the prestigious status of a Centre of Excellence, which is the European 

certificate of quality. 

 

The University of Gdańsk co-operates with universities, institutions of higher education and scientific 

and research institutes from virtually every country in the world. The development of foreign co-

operation is one of the priorities in the activities of the University. This allows for a broadening of 

both the range of courses and the knowledge of the academic staff members. Within the programme of 

foreign co-operation there take place exchanges of students and academic staff. An important element 

of these joint activities is the realisation of projects within the 5th and 6th Framework Programmes. 

The University of Gdańsk has three centres of excellence: the Research and Education Centre for 

Urban Socio-Economic Development (RECOURSE), the Centre of Excellence for Baltic 

Development, Education and Research (BALTDER), the Centre of Excellence in Bio-safety and 

Molecular Biomedicine (BioMoBil). The University is also the executor or co-executor of several 

dozen international projects and the researchers at the University also obtain other international grants, 



including ones from NATO, EMBO or the Wellcome Trust. A significant element of international co-

operation is the joint organisation by the University of Gdańsk and other centres of conferences and 

symposia, as well as participation in consortia realising larger research programmes. The University’s 

foreign co-operation is developing also within the Socrates/Erasmus Programme on the basis of over 

one hundred bilateral agreements signed by the University of Gdańsk with European institutions. The 

University participates actively in research and education programmes realised in the Baltic Sea 

region, including the PHARE programme, and also co-operates with academic centres and foreign 

companies on the realisation of projects within the framework of the Leonardo da Vinci programme. 

Opis infrastruktury badawczej, technicznej oraz komputerowej na Wydziale Chemii UG 

(Załącznik 6) 

 

Infrastruktura badawcza 

Na Wydziale Chemii UG badania prowadzone są w formie projektów badawczych, finansowanych 

zarówno ze środków Wydziału, jak i grantów zewnętrznych (grantów MNiSW oraz innych grantów 

badawczych krajowych (FNP, NCBiR) i międzynarodowych). Rozwój kadry naukowej wydziału jest 

wspierany przez przyznawanie stypendiów habilitacyjnych lub urlopów naukowych habilitantom 

posiadającym odpowiednio wysoki stopień zaawansowania przygotowań do ukończenia pracy 

habilitacyjnej.  

 

Wykaz publikacji pracowników Wydziału Chemii znajduje się na stronie internetowej: 

http://www.chem.ug.edu.pl/dzialalnosc/publikacje/ 

 

Opis infrastruktury technicznej 

W aspekcie działalności naukowej godnym odnotowania jest znaczące rozszerzenie bazy aparaturowej 

o wiele unikatowych aparatów najwyższej klasy, wśród których do najnowszych należą: 

1. Spektrometr SX 18MV-R Stopped Flow Reaction Analyzer firmy Applied Photophysics - 

mikroobjętościowy zestaw do badań metodą zatrzymanego przepływu (rok zakupu 2004). 

2. MicroCal AutoITC- izotermiczny mikrokalorymetr miareczkujący f-my MicroCal - (rok zak. 2005). 

3. Skaningowy mikrokalorymetr różnicowy DSC (MicroCal) - (rok zakupu 2005). 

4. Spektropolarymetr dichroizmu kołowego firmy Jasco typu J-815 ( rok zakupu 2007). 

5. Zestaw HPLC-MS firmy Bruker (spektrometr mas typu pułapka jonowa o podwyższonej pojemności 

HCT połączony z systemem HPLC Agilent 1200 (rok zakupu 2008). 

6. Spektrometr Absorpcji Atomowej z atomizacja w płomieniu Analyst 400 firmy Perkin-Elmer (rok 

zakupu 2008). 

7. Dyfraktometr rentgenowski firmy Oxford Diffraction Ltd (System Gemini Ultra) (rok zakupu 

2008) 

Do najważniejszej aparatury naukowo-badawczej zakupionej po roku 2005 należą: 

1. Spektrofotometr FT-IR IFS-66 firmy Bruker - wykonywać można pomiary w zakresie MIR, NIR, 

FIR (pełny zakres podczerwieni oraz UV-VIS). 

2. Spektrometr firmy Bruker FRA 106 (Nd-YAG 1.060 u) – widma Ramana, detektor Ge-diodowy, 

chłodzony azotem – widma Ramana. 

3. Analizator elementarnego składu związków organicznych firmy Carlo Erba typu EA 1108. 

4. Termowaga firmy Netzsch TG – 209 – analizy termograwimetryczne (TG) z jednoczesną  analizą 

produktów rozkładu w podczerwieni (przy wielkości badanej próbki 10 – 20 mg). 

5. Scaningowy kalorymetr różnicowy f-my Netzsch DSC-204 zakres pomiarów od - 50
o
C do + 650

o
C. 

6. Aparat Lambda 18 firmy Perkin – Elmer  – pomiary absorpcji w zakresie UV-Vis (185 – 900 nm), 

zmiany absorpcji w czasie (pomiary kinetyki) w zakresie temperatur 0 - 100
o
C. 

7. Spektrofotometr alfa firmy Canberra – Packard do pomiaru aktywności izotopów promieniotwórczych 

http://www.chem.ug.edu.pl/dzialalnosc/publikacje/


alfa, wyposażony w 12 detektorów półprzewodnikowych firmy ORTEC. 

8. Spektrofotometr NMR, Varian „Mercury” 400 MHz. Pomiary widm jedno i dwuwymiarowych 
1
H, 

13
C, 

19
F, 

31
P dla roztworów. 

9. Spektrometry mas Trio – oraz Trio – 3 z filtrem kwadrupolowym - pomiary widm mas związków 

organicznych o masie cząsteczkowej do 3000u; MS (FAB), EI) oraz GC – MS. 

10. Spektrometr ICP – OES Optima 2000 (Perkin Elmer). 

11. Wysokorozdzielczy spektrometr mas Micromass (Waters) z sektorem magnetycznym – 

identyfikacja śladowych zanieczyszczeń organicznych w próbkach środowiskowych i w żywności  

12. Spektrometr mas UFLC LCMS-IT-TOF Shimadzu łącznie ze specjalistycznymi zestawami 

analitycznymi HPLC UFLC ELSD i UFLC UV  oraz zestawem preparatywnym HPLC. 

13. Zestawy do elektroforezy kapilarnej MDQ i PA 800 z detektorem LIF. 

14. Zestaw LC/MS, składający się ze spektrometru mas Bruker Esquire 6000 oraz analitycznego 

chromatografu HPLC Agilent  1200. 

 Wszystkie wymienione aparaty stanowią o potencjale naukowo-badawczym Wydziału. 

Ponadto poszczególne jednostki organizacyjne (Katedry, Zakłady) zostały wyposażone w 

specjalistyczną aparaturę, np. spektrometry do pomiarów czasów życia, elektroforezę kapilarną oraz 

chromatografy cieczowe. 

 

Opis infrastruktury komputerowej  

1. Sprzęt i oprogramowanie: 

 platforma programowa Moodle: Portal Edukacyjny Uniwersytetu Gdańskiego udostępniony 

pod adresem  http://pe.ug.gda.pl  

 system dystrybucji oprogramowania i systemów operacyjnych (ELMS, MSDN AA) 

 serwer studencki  

 serwer wydziałowy 

 dwie pracownie przystosowane do rodzaju zajęć prowadzonych w trybie nauczania na 

odległość 

2. Infrastruktura sieciowa: 

 serwery połączone do przełączników pośrednich okablowaniem UTP-5e (100Mb/sek, full-

duplex). 

 przełączniki zarządzalne, z wydzielonymi dwiema podsieciami studenckimi oraz dwiema 

podsieciami zewnętrznymi (klasy Cisco), podłączone do węzła centralnego światłowodami 

wielomodowymi (1Gb) 

 podłączenie główne do sieci strukturalnej: TASK, 10Gb realizowane światłowodami 

wielomodowymi 

 serwery i przełączniki zasilane są z systemów UPS. 

 

Wielkość i dostęp do księgozbioru 

Przy Wydziale Chemii UG znajduje sie osobna baza biblioteczna która posiada ogółem 213 tys. 

woluminów, w tym 55 tys. woluminów specjalistycznych czasopism chemicznych. Wydział posiada 

dostęp online do elektronicznych zbiorów czasopism naukowych oferowanych przez American 

Chemical Society, Royal Society of Chemistry, Science Direct (baza czasopism wydawanych przez 

Elsevier), Springer, Wiley, Academic Search Complete i wiele innych tytułów dostępnych od 

wydawców.  

 


