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R-CLO-DOP.021.1.205.2022 

ZARZĄDZENIE NR 205/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie dofinansowywania kosztów publikacji naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW ze środków projektu „Otwarta Nauka”  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 

z 2022 roku, poz. 574 ze zm.) oraz mając na uwadze:  

1) przepisy dotyczące wydatkowania środków publicznych;  

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” 

oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujący w tym programie; 

3) Zalecenia Komisji (UE) 2018/790 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dostępu do informacji 

naukowej oraz jej ochrony (Dz. Urz. UE L 134 z 31.05.2018 r. str. 12); 

4) Politykę Otwartego Dostępu UEW, 

jak również zasady i wytyczne zawarte w dokumencie „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji 

i wyników badań naukowych w Polsce" zarządza się, co następuje.  

 

§ 1 

1. W celu dofinansowania publikowania rezultatów badawczych w czasopismach i u wydawców 

uwzględniając ich wpływ na pozycję dyscyplin naukowych UEW oraz rzetelne naukowe praktyki,  

a także wpływ na wizerunek UEW ustanawia się projekt “Otwarta Nauka”. 

2. Projekt “Otwarta Nauka” finansowany jest z funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników 

w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni. 

3. Rektor na wniosek Prorektora właściwego ds. nauki określa wysokość środków projektu “Otwarta 

Nauka” na dany rok kalendarzowy. 

4. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki projektu “Otwarta Nauka" pozostają  

w funduszu badań naukowych i komercjalizacji ich wyników w dyscyplinach prowadzonych na Uczelni. 

 

§ 2 

1. Dofinansowanie pokrycia kosztów publikacji w formule otwartego dostępu w Uczelni w pierwszej 

kolejności realizowane jest z projektu „Otwarta Nauka”, do wyczerpania środków ustalonych w trybie 

§ 1 ust. 3, chyba że na Uczelni możliwe jest dofinansowanie takich kosztów ze środków zewnętrznych.  

2. Nie finansuje się w Uczelni, w szczególności ze środków przeznaczonych na prowadzenie działalności 

naukowo-badawczej na wydziałach, kosztów publikacji w formule otwartego dostępu w czasopiśmie, 

gdy można je dofinansować z programów Otwartego Publikowania Wirtualnej Biblioteki Nauki  
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w ramach licencji krajowej i licencji konsorcyjnych lub innych środków dostępnych na ten cel  

w Uczelni, w tym projektu “Otwarta Nauka”.  

3. Dofinansowanie pokrycia kosztów publikacji monografii lub jej części możliwe jest w przypadku 

monografii, która ma zostać wydana w wydawnictwie, które na dzień rozpatrywania wniosku znajduje 

się w Wykazie Wydawców i ranga wydawnictwa ma wpływ na wizerunek UEW.  

4. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów publikacji artykułów naukowych w czasopismach w formule 

otwartego dostępu i za monografie, określone w tym zarządzeniu, opracowanych w ramach projektów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w budżecie których uwzględniono koszty tych publikacji.  

W przypadku gdy środki przewidziane w projekcie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,  

nie wystarczają na sfinansowanie całkowitego kosztu publikacji możliwe jest złożenie wniosku  

o dofinansowanie z projektu “Otwarta Nauka”.  

 

§ 3  

1. Zasady dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych w formule otwartego dostępu  

w czasopismach określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zasady dofinansowania kosztów publikacji monografii określa regulamin stanowiący załącznik nr 2  

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4  

1. Prorektor właściwy ds. nauki przynajmniej raz w roku przedstawia Rektorowi informację o środkach 

wydatkowanych na finansowanie objęte projektem “Otwarta Nauka”.   

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez COBN.   

3. Prorektor właściwy ds. nauki pełni nadzór nad wprowadzaniem danych do systemów, o których mowa 

w art. 343 ust. 1 pkt. 21 Ustawy, w tym w szczególności informacji o artykułach naukowych i 

monografiach oraz wysokości opłat za ich opublikowanie poniesionych przez Uczelnię i źródłach 

finansowania tych opłat.  

  

§ 5 

Z dniem 1 stycznia 2023 tracą moc: 

1) Zarządzenie nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 

r. w sprawie zasad dofinansowywania kosztów publikacji naukowych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW ze środków pochodzących z 

subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu. 

2) Zarządzenie nr 27/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 

2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowywania publikacji artykułów naukowych 

w czasopismach w formule otwartego dostępu. 

3) Zarządzenie nr 28/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 

2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowywania kosztów publikacji 
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naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej 

UEW ze środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności 

naukowo-badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 

 

 

     Rektor  

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


