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R-B-SOP.021.1.26.2022 

ZARZĄDZENIE  NR 26/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

z dnia 18 lutego 2022 roku 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku naukowego za prestiżowe publikacje  

 

Na podstawie § 16 ust. 2 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu zarządzam, co następuje. 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin przyznawania dodatku naukowego za prestiżowe publikacje, stanowiący 

załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do publikacji, które ukażą się według 

danych bibliograficznych w roku 2022. 

§ 3 

1. Za publikacje, które w latach 2020-2021 zostały zaakceptowane przez wydawcę i mają nadany 

identyfikator DOI, a nie ukazały się w ostatecznej formie do końca 2021 roku (status online first/early 

acces/early view itp.) oraz uzyskały co najmniej 40 punktów w Wykazie Czasopism, określonym w 

komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism 

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, może zostać przyznany 

dodatek naukowy, według zasad określonych w ust. 2-5, w wysokości ustalonej w Piśmie Okólnym 

Rektora nr 2/2022 w sprawie ustalenia wysokości dodatku naukowego za artykuły i monografie 

opublikowane w IV kwartale 2021 roku. 

2. Autorzy publikacji, o których mowa w ust.1, w czasopismach, które mają w Wykazie Czasopism 

obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. ustaloną wartość punktową 100, 140 lub 200 punktów 

mogą otrzymać dodatek I – go stopnia.  

3. Autorzy publikacji, o których mowa w ust.1, w czasopismach, które mają w Wykazie Czasopism 

obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. ustaloną wartość punktową 40 lub 70 punktów mogą 

otrzymać dodatek II – go stopnia.   

4. Liczba punktów w przypadku publikacji wieloautorskich naliczana jest zgodnie z obowiązującymi 

zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji 

jakości działalności naukowej. 
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5. Wypłata dodatku naukowego z tytułu publikacji, o których mowa w ust.1, dokonywana jest na 

podstawie wykazu przedstawionego przez Dyrektora Biblioteki Głównej, zaopiniowanego przez 

Kwestora i zatwierdzonego przez Rektora, nie później niż do końca I kwartału 2022. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                             Rektor  

                                                                                                                                                                                        

    

                                                                                                                       prof. dr hab. Andrzej Kaleta  

 

 


