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R-B-SOP.014.1.109.2020 

ZARZĄDZENIE NR 109/2020 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 6 sierpnia 2020 r.  

w sprawie zasad publikowania przez pracowników Uczelni monografii naukowych 

poza  Wydawnictwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

W związku z art. 14 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach  
pokrewnych oraz § 1 ust. 2 Zarządzenia nr 157/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania Wydawnictwa 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
1. Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu przysługuje pierwszeństwo 

opublikowania monografii naukowej (dalej jako utwór, dzieło) pracownika, który stworzył 
ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Opublikowanie utworu 
jest realizowane przez Wydawnictwo UEW. 

2. Prawo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do pierwszeństwa opublikowania 
wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu Uczelnia nie zawrze 
z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia 
utwór nie został opublikowany.   

 

§ 2 
1. Na wniosek autora monografii Uczelnia może zrezygnować z prawa pierwszeństwa 

publikacji utworu naukowego na rzecz wydawnictwa z wykazu wydawnictw naukowych 
ogłoszonego przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, szczególnie 
w przypadku publikacji w wydawnictwie punktowanym wyżej niż Wydawnictwo UEW. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor właściwy ds. nauki. 

2. Autor monografii jest zobowiązany zgłosić ww. wniosek przed zawarciem umowy 
z wydawnictwem zewnętrznym. 

 
 

§ 3  
1. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się przez Uczelnię prawa pierwszeństwa 

publikacji i wydanie monografii w wydawnictwie zewnętrznym należy złożyć za 
pośrednictwem Wydawnictwa UEW do Prorektora właściwego ds. nauki.  

2. Wniosek powinien zawierać: 
1) uzasadnienie wydania monografii poza Wydawnictwem UEW; 
2) nazwę wybranego wydawnictwa; 
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3) tytuł utworu, dyscyplinę naukową, w której mieści się dzieło, objętość i planowany 
termin wydania. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 4 
Autor utworu zobowiązany jest do:  

1) zamieszczenia w monografii afiliacji składającej się z imienia i nazwiska autora oraz pełnej 
nazwy Uczelni, 

2) przekazania Bibliotece UEW nieodpłatnie 1 egzemplarza utworu. 
 

§ 5  
Za treść umowy z wydawnictwem zewnętrznym, nadzorowanie jej, rozliczenie całego procesu 
publikacji  itp. odpowiada autor publikacji. 

 
§ 6 

Publikacje utworów naukowych, które finansowane są ze środków pochodzących z projektów 
realizowane są na zasadach określonych przez instytucje finansujące. 

 
§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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