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R-B-SOP.014.1.11.2021 

ZARZĄDZENIE NR 11/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia nr 28/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane 

 

Na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

oraz § 11 Statutu  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 28/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane, w § 7 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wypłata dodatku naukowego dokonywana jest na podstawie listy przedstawionej przez Dyrektora 

Biblioteki Głównej, zaopiniowanej przez Kwestora i zatwierdzonej przez Rektora, nie później niż do 

końca kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiły publikacje, z zastrzeżeniem ust. 3-4. 

2) dodaje się ustępy 3 i 4 o brzmieniu: 

3. Pracownik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie od kwartalnej wypłaty dodatku 

naukowego. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy złożyć do Dyrektora Biblioteki 

Głównej w terminie do dnia 31 marca i obejmuje on  wynagrodzenie z tytułu publikacji, o których mowa 

w  § 3 dokonanych w całym roku kalendarzowym, w którym wniosek jest składany. 

4. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust.3 wypłata dodatku naukowego następuje nie później niż 

w terminie do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego, na podstawie publikacji wskazanych  

przez tego pracownika w terminie do 15 stycznia do Dyrektora Biblioteki Głównej, z zachowaniem 

warunku określonego w § 7 ust.2. Łączną kwotową wartość dodatku naukowego za dany rok ustala się 

biorąc pod uwagę stawki obowiązujące w kwartałach, w których nastąpiła publikacja zgodnie  

z komunikatami, o których mowa w § 6 ust.6. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do publikacji wydanych od roku 2021. 

 

 

            Rektor 
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