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R-B-SOP.021.1.9.2022 

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zasad dotyczących korzystania przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

z prawa pierwszeństwa publikacji utworu naukowego  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz.U. z 2021 roku, poz. 478 z późn. zm.) i w związku z art. 14 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu (dalej: Uczelnia) przysługuje pierwszeństwo 

opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy.  

 

§ 2 

Uczelnia, na wniosek złożony przez pracownika będącego autorem, wyrażając zgodę na: 

a) publikację artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym zewnętrznym, 

b) publikację naukową w materiałach konferencyjnych, 

c) sfinansowanie tłumaczenia lub korekty językowej publikacji naukowej, która będzie wydana  

w wydawnictwie lub w czasopiśmie naukowym zewnętrznym, 

d) finansowanie grantów badawczych (projektów), w ramach których przewiduje się publikowanie 

artykułów naukowych lub monografii w wydawnictwach zewnętrznych 

wyraża jednocześnie zgodę na rezygnację z prawa pierwszeństwa publikacji utworu naukowego. 

 

§ 3 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem Uczelnia może zrezygnować z prawa 

pierwszeństwa publikacji utworu naukowego na wniosek autora/autorów złożony do prorektora 

właściwego ds. nauki za pośrednictwem dziekana właściwego wydziału.  

 

§ 4 

W przypadku monografii stosuje się zasady wykonywania prawa pierwszeństwa publikacji utworów 

naukowych i rezygnacji z tego prawa określone w zarządzeniu 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 
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§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

      Rektor  

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 


