
 

PROF. DR HAB. PIOTR STEPNOWSKI  

Kandydat na Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  

Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Urodził się 30 czerwca 1970 roku w Gdańsku. Od początku 

kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako 

student międzywydziałowego kierunku ochrona środowiska (1990-1995), 

słuchacz studiów doktoranckich (1995-1997), pracownik naukowo-

techniczny (1997-1999), adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny 

(2007-2010) i profesor zwyczajny (od 2010). Odbył staże naukowe w 

Uniwersytecie w Lund (1997 i 1998), Centrum Badań Morza w La Spezia 

(1999) oraz w Uniwersytecie w Bremie (1999-2002). Był również 

uczestnikiem polarnej ekspedycji naukowej Instytutu Oceanologii PAN na pokładzie r/v „Oceania”. 

Jego zainteresowania naukowe obejmują badania mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian 

chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metody ich analizy, a także ocenę toksykologiczną 

skutków ich występowania. Opublikował ponad 270 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych, 

w tym 206 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest redaktorem 8 pozycji wydawniczych oraz 

autorem i współautorem 3 podręczników akademickich, a także 15 rozdziałów w prestiżowych 

wydawnictwach międzynarodowych, wygłosił ponad 50 wykładów. Jego prace cytowane były ponad 

3400 razy a obecny indeks Hirscha wynosi 31.  

Aktywnie zabiegał o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych 

(KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla 31 

grantów. Był wielokrotnie zapraszany przez zagraniczne uczelnie i instytucje naukowe. Aktywnie 

współpracuje z Uniwersytetem w Bremie, Uniwersytetem w Aveiro, Uniwersytetem w Lizbonie, 

Federalnym Instytutem Badań Zagrożeń RFN, Wyższą Szkołą Techniczną im. Beutha w Berlinie 

i Uniwersytetem Blaise Pascale w Clermont-Ferrand.  

Był członkiem komitetów naukowych ponad 20 zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, 

z których w 5 pełnił funkcję przewodniczącego. Był wyróżniony dwiema nagrodami zespołowymi 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedenastoma  nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, czterema nagrodami Rektora Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego za cykl publikacji naukowych opublikowanych wspólnie z pracownikami GUMed, 

Medalem Nicolaus Copernicus Thorunensis nadanym przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu za współpracę naukową z Wydziałem Chemii UMK oraz Nagrodą 

indywidualną za działalność na rzecz ochrony środowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. Był promotorem 9 zakończonych i 6 otwartych 

przewodów doktorskich. Był inicjatorem powstania i pierwszym dyrektorem (2011-2012) Instytutu 

Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. Od 2012 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału 

Chemii UG. 

Był przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint Programming 

Research) Unii Europejskiej (2010-2012). W latach 2007-2010 przewodniczył Wydziałowi III Nauk 

Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2011 roku jest 

członkiem Rady Konsultacyjnej Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego. Od 

2014 roku jest członkiem Zespołu ds. Nagród Ministra NiSW. Jest także członkiem Polskiego 



 

Towarzystwa Chemicznego (od 1997 roku), Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN (od 

1996 roku) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 roku). 

Najważniejsze zainteresowania pozanaukowe to sztuki piękne, architektura i muzyka, w tym 

aktywnie uprawiana rzeźba w drewnie i gra na gitarze oraz nieustająca fascynacja malarstwem 

i architekturą renesansu włoskiego.   

Żonaty, ojciec trzynastoletniej Emilki i siedmioletniego Jasia.  



 

Projekt kompetencji i właściwości 

Prorektora ds. Nauki Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego 

na kadencję 2016-2020 

 

1. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie badań naukowych: 

 nadzór nad prowadzeniem działalności statutowej wydziałów, 

 nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przyznanych na realizację 

indywidualnych projektów badawczych, 

 przygotowywanie wniosków składanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

o dofinansowanie inwestycji aparaturowych, działalności statutowej, Specjalnych Urządzeń 

Badawczych, współpracy z zagranicą w ramach naukowych umów międzynarodowych. 

2. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie rozwoju kadry naukowej (doktoraty 

i habilitacje): 

 stypendia doktorskie i habilitacyjne, 

 urlopy naukowe, 

 nadzór nad ewidencją nadanych stopni naukowych oraz przygotowaniem dyplomów 

doktorskich i habilitacyjnych. 

3. Reprezentowanie Uczelni i podpisywanie dokumentacji dotyczącej udziału Uniwersytetu 

Gdańskiego w programach krajowych i międzynarodowych w tym między innymi: fundusze 

strukturalne, inicjatywy wspólnotowe, europejskie mechanizmy finansowe, programy Unii 

Europejskiej itd. 

4. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie:  

 naukowej współpracy z zagranicą,  

 międzynarodowej wymiany w ramach LLP ERASMUS,  

 międzynarodowej wymiany studentów w ramach współpracy między uczelniami. 

5. Opracowywanie planów konferencji, kongresów, zjazdów i sympozjów organizowanych przez 

Uniwersytet Gdański.  

6. Przygotowanie corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z działalności naukowo-badawczej oraz przebiegu współpracy z zagranicą. 

7. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Nadzór nad inwestycjami w zakresie aparatury badawczej. 

9. Przewodnictwo Odwoławczej Komisji Oceniającej dla oceny Nauczycieli Akademickich 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

10. Współpraca z Senacką Komisją Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 

11. Współpraca z Senacką Komisją Rozwoju Kadr Naukowych.  

12. Nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego i współpraca z Radą 

Biblioteczną. 

13. Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu Rozwoju Nauki UG. 

14. Współpraca z Prorektorem ds. Rozwoju w zakresie wdrożenia programu „Przedsiębiorczy 

Uniwersytet”.  

 


