
 

 
ZARZĄDZENIE nr 1/2016 

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 
W WARSZAWIE 

z dnia 15.01.2016 r. 
 
 

w sprawie zmian w zasadach wynagradzania 

za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 

ze zm.), zarządzam co następuję:  

 

 

§ 1 

Z dniem 15 stycznia 2016 roku wprowadzam zmiany w „Zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe 

i artystyczne afiliowane w WSEiZ”.  

Jednolity tekst „Zasad wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ”, zawiera 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2016r. i obowiązuje za dorobek naukowy i artystyczny 

osiągnięty w roku 2016. 

 

 

         Rektor 

 

        doc. dr Monika Madej 
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Rektora WSEiZ nr 1/2016  

 

Zasady wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne, afiliowane w WSEiZ 

 

1. Wynagrodzenie przysługuje za publikacje oraz inne osiągnięcia naukowe i artystyczne, 

punktowane w systemie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, zgodne 

z prowadzonym przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ) kierunkiem 

studiów, których twórca podał WSEiZ jako swoje miejsce pracy (afiliował w WSEiZ), 

a w szczególności: 

a) autorstwo artykułu w czasopismach naukowych, wymienionych w Komunikatach MNiSW 

w sprawie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich 

publikację naukową,  

b) pełnienie przez pracowników WSEiZ funkcji redaktorów naczelnych w czasopismach, 

określonych w podpunkcie a), przy czym wynagrodzenie z tytułu pełnienia ww. funkcji 

w jednym czasopiśmie przysługuje nie częściej, niż raz na 5 lat,  

c) autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego, z wyłączeniem skryptów wykładów 

i dwiczeo, poradników zawodowych, książek popularyzujących wiedzę naukową,  

d) autorstwo rozdziału w publikacjach, określonych w podpunkcie c),  

e) redakcję publikacji, określonej w podpunkcie c), będącej dziełem zbiorowym, 

f) opatentowanie wynalazku i prawa ochronne na wzory użytkowe, 

g) osiągnięcia artystyczne, 

h) autorstwo utworu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego i urbanistycznego 

oraz z zakresu sztuk projektowych wzornictwa przemysłowego.  

2. Wynagrodzenie przysługuje także za osiągnięcia, niepunktowane bezpośrednio w systemie 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, lecz mające wpływ na ogólną ocenę 

Uczelni, takie jak: 

a) przygotowanie publikacji w wydawnictwach popularno-naukowych (niepunktowanych) 

i środkach masowego przekazu, w tym wywiadów i wypowiedzi w radiu i telewizji, o ile 

w publikacji (audycji) WSEiZ została podana jako miejsce pracy autora, jednak nie więcej niż 

pięd razy w roku, którego dotyczy niniejsze zarządzanie, chyba że dziekan postanowi inaczej, 

b) wystąpienia uczestników studenckiego ruchu naukowego WSEiZ na konferencjach 

naukowych, 

c) opieka naukowa nad publikacjami realizowanymi w ramach studenckiego ruchu naukowego 

WSEiZ, w tym wystąpieniami studentów na konferencjach naukowych, 
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d) organizacja konferencji naukowych WSEiZ, która jest traktowana jako równoważna 

osiągnięciom, dzięki którym WSEiZ uzyskała 5 punktów w ocenie jednostki naukowej, 

e) osiągnięcia, wymienione w podpunktach a), b), c) są traktowane jako równoważne 

osiągnięciom, dzięki którym WSEiZ uzyskała 1 punkt w ocenie jednostki naukowej, przy czym 

w przypadkach opisanych w podpunktach b) i c) punkt przysługuje niezależnie każdemu 

z autorów i opiekunowi naukowemu publikacji. 

3. Wynagrodzenie przysługuje za punkty, uzyskane w systemie przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym lub zgodnie z podpunktem 2.d) i 2.e), z zastrzeżeniem p. 7 niniejszych 

Zasad, a wysokośd wynagrodzenia zależy od liczby punktów, przypisywanej WSEiZ w związku 

z danym osiągnięciem wg rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 

2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym: 

a) dla 1-4 punktów – 200 zł brutto za punkt, 

b) dla 5-19 punktów – 250 zł brutto za punkt, 

c) od 20 punktów – 300 zł brutto za punkt. 

4. W przypadku gdy osiągnięcie związane jest z innymi wydatkami WSEiZ, poza utrzymaniem 

stanowiska pracy (np. udział w konferencji, wynagrodzenie recenzenta, tłumaczenie, wydanie 

nakładem Oficyny Wydawniczej WSEiZ itp.), wysokośd wynagrodzenia jest pomniejszona o kwotę 

poniesionych wydatków, nie więcej jednak, niż o 75%, o ile odrębna umowa nie przewiduje 

inaczej. 

5. Poniesione wydatki w przypadku wydania publikacji nakładem Oficyny Wydawniczej WSEiZ są 

określane ryczałtowo, jako: 

a) nie większe, niż 50% dla publikacji drukowanej,  

b) nie mniejsze, niż 10% dla publikacji elektronicznej.  

6. W przypadku wspólnych osiągnięd wielu autorów, wynagrodzenie przysługuje tym, którzy 

afiliowali je w WSEiZ, w równych udziałach, chyba że w zgodnym oświadczeniu zdecydują o innym 

podziale wynagrodzenia.  

7. Określone powyżej wynagrodzenie nie przysługuje tym autorom, których osiągnięcia są 

wynagradzane w ramach honorariów, określonych w innych umowach, finansowanych 

lub współfinansowanych przez WSEiZ, lub nagród. W związku z §13 Regulaminu wynagradzania 

powyższe wynagrodzenie pracowników naukowo-dydaktycznych WSEiZ jest pomniejszane 

o kwotę, równą wynikającej z afiliowania osiągnięcia, ocenianego na 3 punkty w systemie oceny 

parametrycznej. 
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8. Za osiągnięcia studenckiego ruchu naukowego WSEiZ uważa się prace, których autorami 

lub współautorami są studenci WSEiZ lub absolwenci WSEiZ, o ile ukooczyli studia nie wcześniej, 

niż w roku poprzedzającym publikację. 

9. Zamiar afiliacji w WSEiZ osiągnięcia autor zobowiązany jest uzgodnid z dziekanem właściwego 

wydziału, który ocenia jego zasadnośd oraz zgodnośd z wybranym kierunkiem studiów.  

10. Informację o afiliowanych w WSEiZ osiągnięciach naukowych należy składad w dziekanacie 

odpowiedniego wydziału, po upływie każdego kwartału, nie później niż do: 15 IV, 15 VII, 15 X, 15 I 

następnego roku wraz z: 

a) kserokopiami publikacji i innych dokumentów, potwierdzających uzyskanie osiągnięd 

naukowych i ich afiliację w WSEiZ,  

b) ewentualnym oświadczeniem współautorów o podziale wynagrodzenia, zgodnie z punktem 

6., 

c) jeżeli wydawca (organizator) nie umieścił informacji o afiliacji, oświadczenie autora 

(autorów), że jego praca należy do dorobku WSEiZ. 

11. Wskazane jest, aby zestawienie i treśd publikacji zostały przekazane także w wersji elektronicznej 

w formacie word.doc . 

12. Oceny i weryfikacji uzyskanych punktów w systemie przyznawania kategorii naukowej jednostkom 

naukowym dokonuje komisja powołana przez rektora, uwzględniając środki finansowe Uczelni 

przeznaczone na ten cel, i przekazuje kwesturze nie później, niż do 31 marca.  

13. Kwestura przygotowuje dokumentację finansową (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, 

rachunek, wniosek o udzielenie nagrody) i przedkłada ją rektorowi do zatwierdzenia, a następnie 

do podpisu autorom nie później, niż 30 kwietnia.  

14. Wypłata wynagrodzeo, wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych następuje w ciągu 15 

dni od podpisania dokumentów przez autora.  

15. Termin wypłaty nagród ustala rektor, nie później niż w dniu inauguracji roku akademickiego. 

16. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest: 

a) umowa o dzieło autorskie, w przypadkach określonych w punktach 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 1.g, 2.a, 

2.b, o ile autor przekazuje prawa autorskie WSEiZ, 

b) umowa o dzieło, w przypadkach określonych w punktach 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 1.g, 2.a, 2.b, jeżeli 

autor nie przekazał praw autorskich WSEiZ, 

c) umowa zlecenie, w przypadkach określonych w punkcie 2.d, 

d) nagrody, w przypadkach określonych w punktach 1.b, 1.f, 2.c. 
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17. Jeżeli autor nie zgadza się z treścią dokumentów, przedłożonych mu do podpisu w trybie 

określonym w p. 13., przysługuje mu prawo odwołania do rektora w terminie do 31 maja. Decyzja 

rektora jest decyzją ostateczną.  

 

 


