
Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 26/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.  

  

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA DODATKU NAUKOWEGO  

ZA PRESTIŻOWE PUBLIKACJE  

 

 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a) Uczelnia, UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

b) Wykaz Czasopism – wykaz określony w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w 

sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych, 

c) Wykaz Wydawców – wykaz określony w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki  w 

sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe,  
d) Ustawa – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz.U.2021.478 z późn. zm.), 

e) Rozporządzenie w sprawie ewaluacji - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392 z późn. zm.), 

f) Lista ABS-AJG - Academic Journal Guide (ABS List) lista uznanych czasopism 

naukowych opracowywana przez Chartered Association of Business Schools, 

g) Lista JCR – Journal Citation Reports – ranking cytowalności czasopism naukowych, 

publikowany corocznie przez Clarivate Analytics na platformie Web of Science, 

h) DOI - cyfrowy identyfikator publikacji naukowych (ang. digital object identifier, DOI) 

przypisany przez wydawcę, którego zadaniem jest stałe identyfikowanie dowolnych 

obiektów własności intelektualnej w sieciach cyfrowych w powiązaniu z aktualnymi 

danymi na ich temat, 

i) Slot publikacyjny – udział jednostkowy autora w publikacji,  

j) Artykuł - artykuł naukowy, który został opublikowany w ostatecznej formie lub został 

zaakceptowany przez wydawcę i ma nadany identyfikator DOI, a nie ukazał się w 

ostatecznej formie w czasopiśmie lub artykuł w recenzowanych materiałach z 

konferencji międzynarodowych, 

k) Pracownik – nauczyciel akademicki UEW, 

l) Oświadczenie - oświadczenie o prowadzonej działalności naukowej w dziedzinie i 

dyscyplinie.  



§ 1 

Pracownik może otrzymać dodatek naukowy za artykuły w prestiżowych czasopismach i 

recenzowanych materiałach z konferencji zagranicznych oraz publikacje u wydawców poziomu 

II, zwany dalej „dodatkiem naukowym”.  

§ 2 

Dodatek naukowy przyznawany jest przez Rektora na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie.   

§ 3 

1. Dodatek naukowy może zostać przyznany pracownikowi, który wskazał w oświadczeniu 

udział w działalności naukowej w dyscyplinie ewaluowanej w Uczelni oraz złożył 

oświadczenie upoważniające Uczelnię do wykazania jako osiągnięcia naukowego w 

ewaluacji jakości naukowej w Uczelni artykułu, który ukazał się w poprzednim półroczu i na 

dzień ustalania wykazu, o którym mowa w § 5 w czasopiśmie:  

a) znajdującym się na aktualnej liście ABS-AJG w przypadku dyscypliny ewaluowanej w 

dziedzinie nauk społecznych lub  

b) znajdującym się na aktualnej liście JCR w przypadku dyscypliny technologia żywności i 

żywienia, a dyscyplina czasopisma wskazanego w Wykazie Czasopism jest zgodna z tą 

dyscypliną,  

oraz 

c) znajdującego się w Wykazie Czasopism obowiązującym w półroczu, za który 

przyznawany jest dodatek, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, jeśli nie spełnia on warunku 

określonego w ust. 1 lit. a lub b. 

2. Pracownikowi, który wskazał 100% udziału działalności naukowej w dyscyplinie, która nie 

jest ewaluowana w Uczelni dodatek naukowy może zostać przyznany za artykuł, który 

ukazał się w poprzednim półroczu w czasopiśmie, które jest ujęte na aktualnej liście JCR lub 

znajduje się w Wykazie Czasopism obowiązującym w półroczu, za który przyznawany jest 

dodatek.  

3. Przy ustalaniu wykazu, o którym mowa w § 5 dodatkowo brane są wyłącznie pod uwagę 

artykuły w czasopismach mających status czasopisma aktywnego w bazie Scopus. 

4. Dodatek naukowy może zostać przyznany za opublikowaną monografię naukową w 

wydawnictwach poziomu II, o których mowa w Wykazie Wydawców, obowiązującym w 

półroczu, za który przyznawany jest dodatek.  

5. W przypadku zmiany lub aktualizacji w trakcie półrocza Wykazu Czasopism lub Wykazu 

Wydawców, stosuje się wykaz obowiązujący na ostatni dzień miesiąca, w którym ukazała 

się publikacja.  

  



§ 4 

1. Do przyznania dodatku naukowego wymagane jest spełnienie na ostatni dzień półrocza, w 

którym został opublikowany artykuł lub monografia łącznie następujących warunków:   

a) autor/współautor afiliował publikację przy UEW,  

b) autor/współautor złożył w UEW oświadczenie o dyscyplinie,  

c) autor/współautor jest zatrudniony w UEW,  

d) publikacja została zgłoszona i poprawnie zarejestrowana w Repozytorium WIR UEW. 

2. W przypadku artykułów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. c, gdy dyscyplina wskazana w 

Wykazie Czasopism jest niezgodna z dyscypliną ewaluowaną na Uczelni autor/autor 

korespondencyjny musi przedstawić uzasadnienie, że tematyka publikacji jest 

merytorycznie związana z dyscypliną, w której złożył oświadczenie. 

  

§ 5 

1. Wykazy autorów artykułów i monografii, o których mowa w § 3, sporządzane są przez 

Dyrektora Biblioteki Głównej w terminie do końca miesiąca następującego po każdym 

półroczu z zastrzeżeniem ust. 2.   

2. Pracownik, na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej, składa w formie elektronicznej 

deklarację w sprawie wyrażenia zgody na otrzymanie dodatku. 

  

§ 6 

1. W dyscyplinach ewaluowanych w dziedzinie nauk społecznych wysokość dodatku 

naukowego za artykuły, które ukazały się w danym półroczu, jest uzależniona od liczby 

punktów przypisanych do czasopisma na aktualnej liście ABS-AJG oraz od posiadanych 

przez UEW na ten cel środków.   

2. W dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz w przypadku pracowników, o których 

mowa w § 3 ust. 2 wysokość dodatku naukowego za artykuły, które ukazały się w danym 

półroczu, jest uzależniona od wysokości rocznego IF czasopisma wskazanego na aktualnej 

liście JCR oraz od posiadanych przez UEW na ten cel środków.   

3. Wysokość dodatku naukowego za artykuły, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. c, które ukazały 

się w danym półroczu, jest uzależniona od liczby punktów przypisanych do czasopisma lub 

konferencji w Wykazie Czasopism obowiązującym w tym półroczu oraz od posiadanych 

przez UEW na ten cel środków.   

4. Udziały jednostkowe w przypadku publikacji wieloautorskich nalicza się zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 

obowiązującymi na koniec półrocza, za który przyznawany jest dodatek. 

5. W dyscyplinach ewaluowanych w dziedzinie nauk społecznych:  



a) dodatek I stopnia może być przyznany autorom artykułów w czasopismach, które mają 

na liście ABS-AJG ustaloną wartość co najmniej 3 punkty,  

b) dodatek II stopnia może być przyznany autorom artykułów w czasopismach, które mają 

na liście ABS-AJG ustaloną wartość na poziomie 2 punkty.  

6.  W dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz w przypadku pracowników, o których 

mowa w § 3 ust. 2: 

a) dodatek I stopnia może być przyznany autorom artykułów w czasopismach, które mają 

na aktualnej liście JCR ustaloną wartość IF powyżej 6,    

b) dodatek II stopnia może być przyznany autorom artykułów w czasopismach, które mają 

na liście JCR ustaloną wartość IF w przedziale 4 – 6. 

7. Autorom artykułów ujętych w Wykazie Czasopism: 

a) dodatek I stopnia może być przyznany za publikacje, które mają w Wykazie Czasopism 

ustaloną wartość 200 punktów, 

b) dodatek II stopnia może być przyznany autorom publikacji, które mają w Wykazie 

Czasopism ustaloną wartość 140 punktów.    

8. W przypadku, gdy publikacja znajduje się jednocześnie na liście, o której mowa w §3 ust. 

1 lit. a i c albo lit. b i c, przyjmuje się punktację korzystniejszą dla autora. 

9. Autor monografii wydanej przez wydawnictwo poziomu II, o którym mowa w Wykazie 

Wydawców może otrzymać dodatek I-go stopnia. Autor rozdziału oraz redaktor 

monografii wydanej przez wydawnictwo poziomu II może otrzymać dodatek II – go 

stopnia.   

10.  Wartość kwotową dodatków I i II stopnia dla artykułów i monografii poziomu II określa 

Rektor w drodze pisma okólnego.  

  

§ 7 

1. Wypłata dodatku naukowego dokonywana jest na podstawie wykazu przedstawionego 

przez Dyrektora Biblioteki Głównej, zaopiniowanego przez Kwestora i zatwierdzonego 

przez Rektora, nie później niż do końca kwartału następującego po półroczu, w którym 

ukazała się publikacja, z zastrzeżeniem ust. 4-5.  

2. Roczny limit slotów publikacyjnych autora, które mogą być podstawą przyznania dodatku 

naukowego wynosi 2, a wyliczane są one zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 

w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Wysokość dodatku naukowego jest 

proporcjonalna do udziału jednostkowego. 

3. Osiągnięcia, za które pracownik otrzymał dodatek naukowy zgodnie z niniejszym 

regulaminem nie mogą być przedstawione jako osiągnięcia wskazane do stypendium za 

osiągnięcia naukowe dla nauczycieli akademickich, o którym mowa w Regulaminie 

przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych 



dla pracowników i doktorantów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, ani jako podstawa do Nagrody Rektora. 

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

naukowego po półroczu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy złożyć 

do Dyrektora Biblioteki Głównej w terminie do dnia 31 marca i obejmuje on dodatek z 

tytułu publikacji, o których mowa w § 3, które ukazały się w ostatecznej formie lub zostały 

zaakceptowane przez wydawcę i mają nadany identyfikator DOI, a nie ukazały się w 

ostatecznej formie w całym roku kalendarzowym, w którym wniosek jest składany.  

5. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4 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, z 

zachowaniem warunku określonego w § 7 ust. 2. Łączną kwotową wartość dodatku 

naukowego za dany rok ustala się biorąc pod uwagę stawki obowiązujące w półroczach, w 

których ukazała się publikacja, zgodnie z pismami okólnymi, o których mowa w § 6 ust. 10. 

6. W przypadku absencji chorobowej bądź nieobecności w pracy związanej z koniecznością 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za dni 

przebywania na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim oraz za dni pobierania 

świadczenia rehabilitacyjnego, za które zachowuje się prawo do wynagrodzenia 

chorobowego lub otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego w terminie wypłaty 

dodatku, o którym mowa w ust. 1, wypłata dodatku nastąpi w pierwszym kwartale 

następującym od momentu, w którym pracownik otrzymuje wynagrodzenie, w wysokości 

określonej pismem okólnym a obowiązującej w terminie ukazania się publikacji. 

 

§ 8 

Biblioteka Główna prowadzi rejestr wyróżnionych publikacji i umieszcza je na stronie Uczelni.   

  

§ 9 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wskazanych w § 3 

artykułów i monografii naukowych, które zgodnie z danymi bibliograficznymi ukazały się w 

2022 roku.  

2. W przypadku, gdy publikacja w ostatecznej formie zostanie opublikowana w kolejnym roku 

kalendarzowym z datą 2022 r. po terminie określonym w § 7 ust. 1, dodatek naukowy 

przyznawany jest i wypłacany na zasadach określonych w tym Regulaminie, w wysokości 

ustalonej dla dodatków w drugim półroczu 2022, pod warunkiem, że dodatek nie został 

przyznany wcześniej za tę samą publikację o statusie online first/early acces/early view itp. 

z przypisanym identyfikatorem DOI. 



3. Dodatek naukowy nie może być przyznany w przypadku, gdy artykuł został zaakceptowany 

przez wydawcę i miał nadany identyfikator DOI przed rokiem 2022, a ukazał się w 

ostatecznej formie w roku 2022. 


