
ZARZ4DZENIE NR...
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z dnia ... stycznia 2019 r.

w sprawie Zasad przyznawania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za ponadprzeci^tna
aktywnosc naukowq

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. poz.
1668) zarz^dza si?, co nastepuje:

§1.

1. Pracownikowi dla ktorego ZUT jest podstawowym miejscem pracy i ktory uzyskal osiajmi?cie w postaci:

1) autorstwa lub wspoiautorstwa artykulu naukowego opublikowanego w czasopismie naukowym lub w
recenzowanych materialach z miedzynarodowej konferencji naukowej, zamieszczonych w wykazie
czasopism sporz^dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, zwanym dalej ,,wykazem czasopism"
oraz wpisuj^cych si? w dyscyplin? naukow^, w ktorej ZUT posiada kategori? naukow% o liczbie
punktow 100, 140 i 200 przyznawane jest dodatkowe wynagrodzenie, wedhig zasady:

a) dla kazdej, z zastrzezeniem ust. 2, publikacji o liczbie punktow 200 - w wysokosci do "^/^%, dla
kazdego wspolautora z ZUT, nie mniej niz 6,0%;

b) dla kazdej, z zastrzezeniem ust. 2, publikacji o liczbie punktow 140 - w wysokosci do ̂ ^/^%, dla
kazdego wspolautora z ZUT, nie mniej niz 5,0%;

c) dla kazdej, z zastrzezeniem ust. 2, publikacji o liczbie punktow 100 - w wysokosci do /*^/^%, dla
kazdego wspotautora z ZUT, nie mniej niz 4,0%, gdzie k - oznacza liczb? wspolautorow z ZUT;

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora, okreslonej rozporz^dzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce, obowi^zujacej na dzien 30 czerwca roku, w ktorym przyznano dodatkowe
wynagrodzenie.

2) autorstwa lub wspoiautorstwa monografii naukowej wpisuj^cej si? w dyscyplin? naukow% w ktorej
ZUT posiada kategori? naukowa^ wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie sporz^dzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, zwanym dalej ,,wykazem wydawnictw" oraz redakcji i
wspolredakcji naukowej takich monografii, przyznawane jest dodatkowe wynagrodzenie, wedhig
zasady:

a) dla kazdej, z zastrzezeniem ust. 2, monografii o liczbie punktow nie mniejszej niz 200
- w wysokosci do °"/^%, dla kazdego wspolautora z ZUT, nie mniej niz 6,0%,
gdzie k - oznacza liczb? wspolautorow z ZUT;

b) dla kazdej, z zastrzezeniem ust. 2, redakcji monografii, o ktorej mowa w pkt a
- w wysokosci do ^/^%, dla kazdego wspoh*edaktora z ZUT, nie mniej niz 4,0%,
gdzie k - oznacza liczb? wspolredaktorow z ZUT;

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora, okreslonej rozporza/lzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce, obowi^zujacej na dzien 30 czerwca roku, w ktorym przyznano dodatkowe
wynagrodzenie.

2. Dodatkowe wynagrodzenie wyplacane jest pracownikowi za maksymalnie 4 osi^gni^cia, o ktorych mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, w roku kalendarzowym.

3. Kwot? dodatkowego wynagrodzenia zaokr^gla si? do pelnych dziesiatek zlotych.

§2.

1. Dodatkowe -wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 1, pracownik otrzymuje na swoj wniosek po
wprowadzeniu publikacji, w ktorych jako miejsce afiliacji autora wskazany jest ZUT, do Polskiej
Bibliografii Naukowej (PEN) b?d^cej elementem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i
Szkolnictwie Wyzszym POL-on.



2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, wygenerowany za pomoca^ systemu panel.zut.edu.pl (zakladka E-
uslugi), mozna zlozyc nie pozniej niz do 31 marca roku nast^puj^cego po roku uzyskania osi^gni^cia.

3. Wyplata wynagrodzenia dodatkowego nie wyklucza zgloszenia osiajmi^cia do nagrody naukowej rektora.

§3.
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r., i obejmuje osi^gni^cia, ktore opublikowano w roku
2019 lub pozniej, z tym ze wyplaty dodatkowego wynagrodzenia nast^pi^ po wejsciu w zycie rozporz^dzenia
MNiSW wprowadzaj^cego wykazy wydawnictw oraz czasopism naukowych i recenzowanych materialow z
miedzynarodowych konferencji naukowych, o ktorych mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.

Rektor

dr hab. inz. Jacek Wrobel, prof. ZUT


