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Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2015 
Rektor Politechniki Gdańskiej przyznał następujące 
nagrody za rok 2015:  
1. Naukowe indywidualne dla: prof. dr hab. Marcin 

Sikorski, prof. nadzw.PG (Ist), dr Przemysław 
Banasik (IIst), dr hab. Joanna Wolszczak-Deresz 
prof. nadzw.PG (IIst),  dr hab. inż.  Tomasz Korol 
(IIst),     dr hab. Wojciech Wyrzykowski (IIst),        
dr hab. Ewa Lechman (IIst), dr hab. Krystyna 
Gomółka, prof. nadzw. PG (IIIst), dr hab. inż. Piotr 
Grudowski, prof. nadzw. PG (IIIst), dr. hab. inż. 
Edward Szczebicki prof. zw. PG (IIIst), dr  hab. inż. 
Aleksandra Parteka (IIIst), dr Justyna Kujawska 
(IIIst), dr inż. Krzysztof Zięba (IIIst), dr inż. 
Małgorzata Zięba (IIIst), 

2. Nagrody indywidualne za działalność dydaktyczną:     
dr inż. Andrzej Szuwarzyński (Ist), dr hab. inż. 
Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG  (IIst), dr Andrzej 
Karalus (IIst), dr inż. Izabela Borucińska–
Dereszkiewicz (IIIst), dr Adam Marszk (IIIst),  

3. Nagrody zespołowe za działalność dydaktyczną:         
dr Katarzyna Stankiewicz (IIst), dr Marzena 
Starnawska (IIst), mgr Iwona Werno-Zagroda (IIst), 
prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG (IIIst), 
dr Justyna Kujawska (IIIst), dr hab. Ewa Lechman 
(IIIst),           dr Adam Marszk (IIIst), dr  hab. inż. 
Aleksandra Parteka, dr hab. Joanna Wolszczak-
Derlacz prof. nadzw.PG (IIIst), dr Aleksandra 
Kordalska (IIIst),     dr Aniela Mikulska (IIIst),       
dr Aneta Sobiechowska-Ziegert (IIIst), dr Beata 
Krawczyk-Bryłka (IIIst),    dr Katarzyna Stankiewicz 
(IIIst), 

4. Nagrody indywidualne za działalność organizacyjną 
dla: dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG 
(IIIst), dr Justyna Kujawska (IIIst), dr Magdalena 
Popowska (IIIst), prof. dr hab. Krzysztof Leja, prof. 
nadzw. PG (IIIst), prof. dr hab. Marcin Sikorski, 
prof. nadzw. PG (IIIst), 

5. Nagrody zespołowe za działalność organizacyjną dla: 
dr Andrzej Karalus oraz dr hab. Przemysław 

Parszutowicz (IIIst), dr Paweł Bykowski, dr Marta 
Szeluga-Romańska oraz dr Michał Tomczak (IIIst). 

6. Nagrody Rektora za całokształt dorobku otrzymali:  
prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof. zw. PG (Ist),    
dr hab. Bolesław Garbacik (IIst), prof. dr hab. Ewa 
Grzegorzewska - Mishka, prof.nadzw. PG (IIst). 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

Rok Akademicki 2016/2017 rozpoczęty  
Dnia 3 października br., Dziekan dr hab. Julita Wasilczuk 
prof. nadzw. PG, wspólnie z Prorektorem ds. 
Internacjonalizacji i innowacji, prof. dr hab. Piotrem 
Dominiakiem, prof. zw. PG, zainaugurowała rok 
akademicki 2016/2017 na Naszym Wydziale. Pieśń 
Gaudeamus Igitur rozbrzmiała w auli Politechniki 
Gdańskiej dla zebranych znamienitych gości, w tym 
immatrykulowanych studentów pierwszego roku. Dalsze 
punkty uroczystości poprzedziła minuta ciszy w hołdzie 
niedawno zmarłej Pani Helenki Szkałuby, kierującej 
pracami sekretariatu dziekanów WZiE. Kolejnym 
punktem uroczystości było wystąpienie Pani Dziekan 
prof. Julity Wasilczuk z informacją o osiągnięciach 
Wydziału. Następnie prof. Piotr Dominiak przywitał 
zebranych życząc wydziałowi dalszych sukcesów a 
studentom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i 
umiejętności. Wykład inauguracyjny pt. „Globalizacja 
wyzwaniem dla głównego nurtu ekonomii” wygłosiła 
Pani prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Huckel           
z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani Profesor zaznaczyła w 
swoim wykładzie, iż sama globalizacja jest procesem 
złożonym, w którym nakładają się zjawiska kulturowe, 
społeczne, gospodarcze i polityczne. Warunki sprzyjające 
powstaniu i nasilaniu się globalizacji wg Pani Profesor to 
zniesienie barier ograniczających wymianę i transfer 
czynników produkcji. Na koniec wykładu Pani Profesor 
omówiła skutki globalizacji. Uroczystości zakończyło 
Gaude Mater Polonia 
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Piękny jubileusz prof. ADAMA SKRZYPKA  
Profesor Adam Skrzypek, były pracownik WZiE, 
prorektor Politechniki Gdańskiej w latach 1969-1975, 
długoletni kierownik Katedry Ekonomii Politycznej, 
Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, 
dyrektor Instytutu Nauk Społecznych obchodził 22 lipca 
90-te urodziny. Życzenia, kwiaty, listy gratulacyjne od JM 
Rektora PG prof. Henryka Krawczyka i dziekana WZiE 
prof. Julity Wasilczyuk, złożyli Profesorowi prodziekan 
WZiE prof. Małgorzata Gawrycka i prof. Piotr 
Dominiak. 

Prof. Krzysztof Leja w Radzie Narodowego 
Kongresu Nauki  
Prodziekan ds. nauki na Wydziale Zarządzania                 
i Ekonomii, dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG 
został członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki. 
Radę, w skład której wchodzi 52 przedstawicieli 
reprezentujących instytucje szkolnictwa wyższego i nauki 
z całego kraju powołał Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosław Gowin. Uroczystość wręczenia 
nominacji odbyła się 21 września br. w Warszawie. – 
Narodowy Kongres Nauki podsumuje obecny stan nauki 
i szkolnictwa wyższego, wskaże kierunki i konkretne 
rozwiązania, również w zakresie legislacji. 
Najważniejszymi celami Rady jest wypracowanie 
propozycji reform instytucji akademickich w Polsce, 
obejmujących regulacje prawne, instrumenty finansowe 
oraz instrumenty administracyjne polityki nauki               
i szkolnictwa wyższego. "W trakcie obrad będziemy 
dyskutowali o kwestiach kluczowych dla szkolnictwa      
w Polsce. Mam nadzieję, że nasz głos będzie brany pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji. Dla mnie to 
wyróżnienie, że mogę reprezentować Politechnikę 
Gdańską” – mówi Krzysztof Leja. Prof. Leja został 
powołany na członka Rady Narodowego Kongresu 
Nauki na okres od 21 września 2016 do 31 października 
2017 r. – „Ufam, że praca w Radzie przyczyni się do 
stworzenia właściwych warunków dla rozwoju polskiej 
nauki i szkolnictwa wyższego w duchu doskonałości 
naukowej i wysokiej jakości kształcenia oraz społecznej 
odpowiedzialności nauki” – napisał w liście 
nominacyjnym minister Jarosław Gowin. Spotkania Rady 
będą odbywać się co miesiąc,  w ramach konferencji 
programowych organizowanych w różnych miastach. 
Pierwsze konferencje będą poświęcone m.in. 
umiędzynarodowieniu polskiej nauki, rozwojowi 
humanistyki i współpracy nauki z biznesem. 
Przewodniczącym Rady został prof. Jarosław Górniak     
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, twórca 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.  

Kolejny sukces naukowy  
Z wielką radością informujemy, że Pan dr inż. 
Aleksander Orłowski z Katedry Zarządzania, jako jedyna 
osoba z Politechniki Gdańskiej, uzyskał stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych 

młodych naukowców. Informację o tym sukcesie, a także 
pełną listę wyróżnionych osób można znaleźć na stronie: 
www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w drodze do 
 habilitacji. 

Bardzo smutna wiadomość 
Trudno przekazywać takie wiadomości, szczególnie gdy 
dotyczą osoby którą wszyscy kochali. Pani Helenka od 
nasz odeszła na zawsze. „Obiecała cztery lata temu, że 
będzie mnie wspierać przez pierwszą kadencję i słowa 
dotrzymała”, wspomina Pani Dziekan, prof. Julita 
Wasilczuk. Bo właśnie taka była - obowiązkowa, 
pracowita i zawsze pomocna. Każdy zapamięta ją 
zapewne na swój sposób. Nieraz w żartach powtarzała, 
że nie doczeka nowego sekretariatu – nikt nie 
przypuszczał, że tak się rzeczywiście stanie. Zostawiła 
rodzinę, którą bardzo kochała i nas wszystkich.  

Powołanie na Sędziego Sądu Apelacyjnego              
w Gdańsku.  
W dniu 10 października 2016 r. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 
naszemu Koledze, dr Przemysławowi Banasikowi akt 
powołania do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego 
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Tym samym                 
dr Przemysław Banasik dołączył do grona 500 sędziów 
tego szczebla w Polsce. Serdecznie gratulujemy! 
 
Nasze Zarządzanie najlepsze na Pomorzu!  
Bardzo nas ucieszyła wiadomość, jaką otrzymaliśmy       
2 czerwca 2016 – i dzielimy się nią z Państwem: 
Polska Komisja Akredytacyjna przyznała  naszemu 
wydziałowi ocenę wyróżniającą za kształcenie na 
kierunku Zarządzanie. Jest to jedna z ośmiu takich ocen 
przyznanych przez PKA od 2002 roku w grupie 
kierunków zarządzanie i jedna ze 193 ocen 
wyróżniających przyznanych przez PKA od 2002 
różnym kierunkom, na różnych wydziałach. Jesteśmy 
jedynym wydziałem na Pomorzu, który otrzymał 
najwyższą ocenę za kierunek Zarządzanie! To bardzo 
duży sukces, który zawdzięczamy przede wszystkim 
dbałości o wysoką jakość kształcenia na Wydziale oraz 
stworzeniu dobrze funkcjonującego systemu zarządzania 
jakością. Oba te elementy były w trakcie wizyty 
oceniającej Polskiej Komisji Akredytacyjnej brane pod 
uwagę. 

Biuletyn Informacyjny Politechniki Gdańskiej  
1 września 2016 roku został wznowiony cotygodniowy 
"Biuletyn Informacyjny Politechniki Gdańskiej". 
Aktualne numery periodyku dostępne są w wersji 
elektronicznej na stronie: http://biuletyn.pg.gda.pl/. 
Pani Dziekan prof. Julita Wasilczuk wyznaczyła            
dr Zbigniewa Tomczaka i mgr Agnieszkę Anielską na 
korespondentów BI. Zapraszamy również do czytania 
"Biuletynu Wydziału Zarządzania i Ekonomii 

http://biuletyn.pg.gda.pl/
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Politechniki Gdańskiej", którego kolejne numery 
zamieszczamy od adresem: http://zie.pg.edu.pl/biuletyn 

  
Kolejny sukces naszych studentek!  
Dwie studentki naszego Wydziału - Pamela 
Chmielowska i Honorata Woźniak - zostały laureatkami 
tegorocznej edycji konkursu „Dziewczyny w nowych 
technologiach” organizowanego przez UKE. Nagrodą 
dla zwyciężczyń są staże w wiodących firmach branży 
ICT. Nasze studentki realizują go w firmie Microsoft. 
Pamela Chmielowska jest studentką na studiach II 
stopnia na specjalności Zarządzanie Jakością                                
i Towaroznawstwo, przygotowuje pracę dyplomową 
dotyczącą jakości trójmiejskiej przestrzeni miejskiej. 
Działa w Międzywydziałowym Kole Naukowym 
EcoCar, gdzie uczestniczy w budowie proekologicznego 
pojazdu elektrycznego  zasilanego ogniwem 
wodorowym. Brała również udział  w projekcie 
badawczym dotyczącym koncepcji strategicznej nowej 
marki w oparciu o założenia „meaningful brands". 
Honorata Woźniak jest studentką ostatniego semestru 
Zarządzania Inżynierskiego. W ramach programu 
Erasmus studiowała Globall Business Engineering na 
Via University College w Danii. Należała również do 
Międzywydziałowego Koła Naukowego Project 
Management, a w maju została laureatką wydziałowego 
konkursu „Karole” w kategorii „Zarządzanie 
przedsięwzięciem z wykorzystaniem MS Project". Obu 
Paniom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie 
przypominamy, że to nie pierwsze laureatki tego 
konkursu rodem z WZiE. W ubiegłym roku nasza 
absolwentka – Julia Rozenberg – również wygrała staż, 
który z czasem zaowocował pracą w Microsoft. 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów  
Z przyjemnością informujmy, że Pani dr hab. Joanna 
Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG z Zakładu 
Ekonomii Katedry Nauk Ekonomicznych została 
laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia 
będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego. Serdecznie gratulujmy Laureatce, życząc 
Jej dalszych sukcesów. Z recenzji: " dr hab. Joanna 
WOLSZCZAK-DERLACZ jako osiągnięcie naukowe, 
będące podstawą nadania stopnia doktora 
habilitowanego, przedstawiła dwa wysokiej klasy cykle 
publikacji, reprezentujące odmienne obszary badawcze. 
„Konwergencja płac i cen" jest bardzo wnikliwą analizą 
trendów makroekonomicznych, natomiast „Efektywność 
i produktywność szkół wyższych" to pionierska w Polsce 
praca na temat pomiaru efektywności szkół wyższych w 
Polsce i na świecie." 

Podziękowania od Prezydenta Miasta Gdańska  
Podziękowanie od Prezydenta Miasta Gdańska dla dr 
inż. Anity Richert-Kaźmierskiej za udział i społeczną 
pracę w składzie Gdańskiej Rady Seniorów jest 
szczególnie miłe dla zainteresowanej jak i samego 

wydziału WZiE. W piśmie Pan Prezydent podkreśla 
zaangażowanie i profesjonalizm działań w zakresie 
spraw dotyczących podnoszenia jakości życia osób 
starszych w Gdańsku. 

Enactus Poland National Competition 2016  
W dniu 6 czerwca 2016 w Kinotece w PKiN               
w Warszawie zespół Enactus PG (działający w ramach 
SKN Przedsiębiorczości Studenckiej) wziął udział       
w Enactus Poland National Competition 2016. Zespół 
zaprezentował dwa projekty: „Let’s Study”                   
i  „W ciemno nie piję”. Pierwszy z tych projektów miał 
na celu pomoc licealistom w podjęciu decyzji 
dotyczących ich przyszłości, czyli studiowania. 
Koordynatorzy projektu zapoznawali licealistów           
z zagadnieniami dotyczącymi wyboru kierunków 
studiów, stypendiów, zakwaterowania, pracy, jak 
również możliwości spędzania wolnego czasu. Drugim 
projektem, który zespół zaprezentował na konkursie, 
był „W ciemno nie piję”. Jego celem było podniesienie 
świadomości klubowiczów odnośnie bezpiecznej 
imprezy oraz bezpiecznego powrotu do domu. Projekt 
propaguje również rozpowszechnianie używania 
testów na wykrywalność pigułek gwałtu. Enactus 
Poland National Competition to coroczny konkurs, na 
którym zespoły z całego kraju prezentują efekty swojej 
całorocznej pracy. Na zaprezentowanie swoich 
projektów każdy zespół miał 17 min. plus 5 min. na 
odpowiedzi na pytania jurorów. Wszystkie prezentacje 
projektów odbywały się w języku angielskim. W 
tegorocznym konkursie wystartowało 11 zespołów,     
w jury zasiadło ponad 120 prezesów, członków 
zarządu, menedżerów wyższego szczebla, a na widowni 
cały czas obecnych było ponad 300 studentów. 
Tegoroczny konkurs wygrał zespół z Uniwersytetu 
Łódzkiego z projektem „Sweet Help”  i  to on będzie 
reprezentować Polskę na konkursie w Toronto. 
Gratulujemy! Więcej informacji na temat konkursu na 
stronie http://www.enactus.pl/uniwersytet-lodzki-
mistrzem-enactus-poland-2016/ 

WZiE członkiem CEEMAN 
Dnia 24.10.2016 r. Wydział Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej został przyjęty w poczet 
członków CEEMAN, czyli Międzynarodowego 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania w 
Dynamicznych Społeczeństwach, którego głównym 
celem jest rozwój edukacji w zakresie zarządzania. 
CEEMAN powstał w 1993 roku z myślą o rozwoju 
jakości procesów zarządzania w gospodarkach państw 
Europy Środkowej i Wschodniej. Teraz jest to globalna 
sieć instytucji licząca ponad 210 członków 
instytucjonalnych i indywidualnych z ponad 50 krajów z 
Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki 
i Azji. CEEMAN sprzyja poprawie jakości procesów 
zarządzania i procesów zmian poprzez rozwój edukacji, 
badań, doradztwa, informacji, wsparcia sieciowego i 

http://zie.pg.edu.pl/biuletyn
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innych powiązanych usług dla instytucji rozwoju 
zarządzania i korporacji działających w dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniu. Jego holistyczne podejście 
do zjawiska zmian i przywództwa oparte jest 
innowacyjności, kreatywności i poszanowaniu dla 
wartości kulturowych. Członkostwo w CEEMAN da 
Wydziałowi Zarządzania i Ekonomii możliwość 
czerpania z tych doświadczeń oraz korzystania z usług 
tej rozległej globalnej sieci, a co najważniejsze pozwoli 
na poddanie się międzynarodowej akredytacji 
instytucjonalnej stowarzyszenia- IQA. 

Wydziałowy Team Biegowy ZiE 
W niedzielę, 23 października, w trakcie ósmej edycji 

imprezy Gdańsk Biega, pracownicy WZiE wystartowali 

pod wspólnym szyldem Wydziałowy Team Biegowy ZiE, 

rozpoczynając tym samym oficjalne funkcjonowanie 

klubu biegowego. Klub zrzesza aktualnie piętnastu 

aktywnych biegaczy, z czego pięcioro to maratończycy. 

Inicjatorem akcji i opiekunem wydziałowych biegaczy 

jest dr hab. Aleksandra Parteka. Patronem i aktywnym 

zawodnikiem klubu jest dziekan wydziału, dr hab. Julita 

Wasilczuk, prof. nadzw. PG. Przed zawodnikami 

ambitny cel – przygotowania do kwietniowego maratonu 

gdańskiego. Liczymy na naśladowców z pozostałych 

wydziałów 

           Redaktor wydania 
                                                                      dr Z.Tomczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 

 


