
 

 
 

             R-B-SOP.021.1.98.2022 

     ZARZĄDZENIE  
       NR 98/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
z dnia 5 lipca 2022 r.   

 
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Rektora nr 63/2021  z dnia 21 maja 2021 r w 
sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla 

studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu 
Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

 
 

Na podstawie § 11  Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

W załączniku do Zarządzenia nr 63 /2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 
21 maja 2021  r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w 
nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla pracowników i doktorantów z Własnego 
Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadza się następujące 
zmiany:  
 
1. W §1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: stypendia za osiągnięcia naukowe dla 

nauczycieli akademickich, zatrudnionych w ramach stosunku pracy w Uczelni (dalej "pracownicy"), 

2. W §4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  Pracownik i doktorant mają prawo ubiegać o 

przyznanie stypendium za jedno z osiągnięć wskazanych w § 5 ust. 2. Jeżeli wnioskodawca nie 

dokona wyboru i we wniosku wymieni więcej niż jedno osiągnięcie spośród tych, o których mowa 

w § 5 ust. 2, wniosek będzie rozpatrywany w odniesieniu do pierwszego ze wskazanych osiągnięć 

wymienionych we wniosku. W przypadku, gdy doktorant jest pracownikiem możliwe jest złożenie   

tylko jednego wniosku.  

3. W §5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 1 ust. 

2 pkt. 2 i 3 uważa się:   

1) kierowanie lub merytoryczny udział w projekcie naukowo-badawczym,   

2) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowej ujętej w wykazie czasopism naukowych  

ministra właściwego ds. nauki lub monografii, redakcji monografii albo rozdziału w monografii 

wydanej przez wydawnictwo znajdujące się w wykazie ministra właściwego ds. nauki,   

3) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub 

topografii układu scalonego, na które udzielono odpowiednio patentu lub prawa ochronnego 

na rzecz Uczelni.  

4. W §5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:   Stypendium przyznaje się za osiągnięcia uzyskane 

w okresie od 1 października roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku do 30 

września roku, w którym składany jest wniosek, z tym że:   

1) przez studenta - w trakcie studiów pierwszego lub drugiego stopnia odbywanych w 

Uczelni,     



 

 
 

2) przez pracownika – w trakcie zatrudnienia w Uczelni,  

3)   przez doktoranta – w trakcie studiów doktoranckich lub kształcenia w Szkole Doktorskiej 
realizowanego w Uczelni.    

5. W §5 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:    Pracownik może ubiegać się o stypendium na 

podstawie osiągnięcia naukowego, które nie stanowiło podstawy uzyskania nagrody Rektora 

przyznawanej nauczycielom akademickim, ani podstawy wypłacenia gratyfikacji finansowej (np. 

dodatku) z innych środków Uczelni wypłaconego za to osiągnięcie.   

6. W §6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Pracownikowi i doktorantowi za osiągnięcia 

naukowe przyznaje się następującą liczbę punktów:   

1) w przypadku kierowania przez wnioskodawcę krajowym projektem naukowo-badawczym o 

wartości:   

a) do 50 tys. zł – 120 pkt.,   
b) powyżej 50 tys. zł do  200 tys. zł – 160 pkt., 
c) powyżej 200 tys. zł – 220 pkt.,   

2) w przypadku merytorycznego udziału wnioskodawcy w krajowym projekcie naukowo-

badawczym, zarejestrowanym w Uczelni – 50% liczby punktów, o których mowa w pkt. 1, po 

zaopiniowaniu przez kierownika projektu,  

3) w przypadku merytorycznego udziału wnioskodawcy w krajowym projekcie naukowo-

badawczym, zarejestrowanym poza Uczelnią – 25% liczby punktów, o których mowa w pkt. 1, 

do wniosku załącza się opinię kierownika projektu,  

4) w przypadku kierowania przez wnioskodawcę międzynarodowym projektem naukowo-

badawczym o wartości:    

a) do 50 tys. euro – 160 pkt.,  

b) powyżej 50 tys. euro – 220 pkt.,  

5) w przypadku merytorycznego udziału wnioskodawcy w międzynarodowym projekcie 

naukowobadawczym, zarejestrowanym w Uczelni – 50 % liczby punktów, o których mowa w pkt. 

4, po zaopiniowaniu przez kierownika projektu, 

6) w przypadku merytorycznego udziału wnioskodawcy w międzynarodowym projekcie 

naukowobadawczym, zarejestrowanym poza Uczelnią – 25% liczby punktów, o których mowa w 

pkt. 4, do wniosku załącza się opinię kierownika projektu, 

7) w przypadku publikacji artykułu w czasopiśmie według punktacji z wykazu obowiązującej w dniu 

składania wniosków i zasad zawartych w odpowiednim rozporządzeniu dotyczącym ewaluacji 

jakości działalności naukowej, obowiązującym w dniu składania wniosków,   

8) w przypadku publikacji naukowych w formie monografii, redakcji monografii lub rozdziału w 

monografii wymienionej według zasad zawartych  w odpowiednim rozporządzeniu dotyczącym 

ewaluacji jakości działalności naukowej obowiązującym w dniu  składania wniosków,   

9) w przypadku autorstwa lub współautorstwa wynalazku, na który udzielono na rzecz UEW 

patentu – 220 pkt., dzielone przez liczbę współautorów,   

10) w przypadku autorstwa lub współautorstwa wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub 

topografii układu scalonego, na które udzielono na rzecz UEW prawa ochronnego – 100 pkt., 

dzielone przez liczbę współautorów.   

7. W § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  Dla celów niniejszego Regulaminu:   

1) projekt naukowo-badawczy to projekt, którego wyniki mogą przyczynić się do rozwoju danej 



 

 
 

dyscypliny nauki, finansowany w trybie konkursowym ze środków niżej wymienionych przy 
czym:   
a) jeżeli jest finansowany przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, lub ze 

środków, o których mowa w art. 365 pkt. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

uznaje się go za projekt międzynarodowy,   

b) jeżeli projekt jest finansowany ze środków wymienionych w art. 365 pkt. 11 lub 12 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uznaje się go za projekt krajowy,   

2) przez udział merytoryczny w projekcie naukowo-badawczym należy rozumieć rzeczywisty, 
samodzielny wkład naukowy pracownika lub doktoranta w badania prowadzone w ramach 
projektu potwierdzony przez kierownika projektu.   

8.    W § 6 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  Kierownik projektu naukowo-badawczego lub      

wykonawca w projekcie mogą uzyskać stypendium tylko jeden raz z tego tytułu, bez względu na 

czas realizacji projektu.   

9.  W § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:   
2) dziekan wydziału lub wskazany przez niego akademicki zatrudniony na wydziale,   

3) Dziekan ds. Studenckich lub wskazany przez niego prodziekan ds. studenckich,  

10. W § 7 ust. 10 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:  osiągnięcia wymienione w pkt. 1, należy 

udokumentować przedstawiając kserokopię stron zawierających nazwisko autora i tytuł publikacji, 

tytuł czasopisma lub monografii, datę wydania oraz ISBN/ISSN – jeśli został nadany lub 

zaświadczenie wystawione przez wydawcę, które należy dołączyć do wypełnionego formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Brak udokumentowania wskazanego przez 

wnioskodawcę osiągnięcia skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia przez 

Komisję.   

11. W § 7 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:  Jeżeli zastosowanie dodatkowego kryterium nie 

pozwoli Komisji na wskazanie wnioskodawcy o większej liczbie punktów, nie rekomenduje ona 

przyznania stypendium na podstawie osiągnięć wskazanych we wnioskach, o których mowa w ust. 

9, a których uwzględnienie spowodowałoby przekroczenie limitów kwotowych wskazanych w 

zarządzeniu Rektora, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.    

12. W § 7 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie: Komisja rekomenduje Rektorowi przyznanie 

stypendium wnioskodawcom na podstawie listy rankingowej,  sporządzonej zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu.   

13.    W § 10 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  Student, pracownik lub doktorant, który uzyskał 

świadczenie określone w ust. 1 na podstawie nieprawdziwych danych lub informacji może być 

pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce.  

§ 2 
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

Rektor 
 

 Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


