
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 3 

Rektora Politechniki Poznańskiej 
z dnia 31 stycznia 2022 r. (RO/I/3/2022) 

 

Regulamin przyznawania dodatków naukowych za wybitne osiągnięcia naukowe pracowników 

Politechniki Poznańskiej w 2022 r. 

 

§ 1 

1. Wybitne osiągnięcia naukowe pracowników Politechniki Poznańskiej, zwanej dalej „Uczelnią”, osiągnięte 
w 2022 r. premiowane są poprzez wypłatę dodatków naukowych, zwanych dalej „dodatkami”. 

2. Pracownik Uczelni może otrzymać dodatek za: 
1) publikacje naukowe; 
2) przyznane prawa ochronne dla Politechniki Poznańskiej; 
3) przyznanie projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego w trybie 

konkursowym, o którym mowa w rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji 
jakości działalności naukowej (Dz. U., poz. 392, z póżn. zm.). 

3. Dodatki przyznaje się wyłącznie pracownikom Uczelni prowadzącym działalność naukową w dyscyplinie 
podlegającej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 343 ust. 7 ustawy dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, i którzy złożyli oświadczenie,  
o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy. 

4. Dodatki finansowane są ze środków subwencji badawczej, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt 2 Zasad 
podziału, wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 
Politechnice Poznańskiej, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 77 Rektora Politechniki Poznańskiej z 
dnia 30 grudnia 2020 r. 

5. Dodatki wypłacane są do wyczerpania wydzielonych na ten cel środków w ramach subwencji badawczej 
danego wydziału, z uwzględnieniem daty opublikowania w ostatecznej formie w przypadku publikacji 
naukowych, daty przyznania prawa ochronnego lub daty przyznania projektu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. 

6. W przypadku wyczerpania się puli środków przewidzianych na wypłatę dodatków, dziekan może w 
szczególności zawnioskować do rektora o przesunięcie na ten cel środków z rezerwy w ramach subwencji 
badawczej lub przeznaczyć na wypłatę dodatków zysk osiągnięty z prowadzonych w 2022 r. projektów w 
ramach działalności usługowej. Przeznaczenie na wypłatę dodatków naukowych rezerwy lub zysku, o 
których mowa powyżej, wymaga zmiany zbiorczego planu finansowego środków subwencji badawczej.   

7. W przypadku gdy wydzielone zgodnie z ust. 4 i 6 środki, przy założeniu, iż stanowią one co najmniej 10% 
przyznanej wydziałowi subwencji badawczej, nie wystarczają na wypłatę dodatków za osiągnięcia określone 
w wierszach nr 1-3 i 5-7 tabeli nr 1 załącznika do Regulaminu, dodatki te są pokrywane z budżetu 
centralnego. 

8. Pracownik Uczelni prowadzący działalność naukową, a niespełniający kryterium przedstawionego w § 1 ust. 
3 może ubiegać się o dodatek jednorazowy. Wysokość dodatku obliczana jest zgodnie z § 2. 

 

§ 2 

1. Wysokość dodatku za publikację uzależniona jest od liczby punktów przypisanych do czasopisma w wykazie 
czasopism naukowych opublikowanym w danym kwartale w komunikacie właściwego ministra. 

2. Wysokość dodatku za przyznanie projektu określa dziekan, mając na uwadze wysokość kosztów pośrednich 
w projekcie, wkład własny Uczelni w projekt oraz kwalifikowalność podatku VAT w projekcie. 

3. Wysokość stawek dodatku za publikacje, prawa ochronne oraz maksymalną wysokość dodatku za 
przyznanie projektu, z zastrzeżeniem ust. 4, określa tabela nr 1 załącznika do Regulaminu. 



4. Maksymalna wartość dodatków w 2022 roku dla jednego pracownika wynosi czterokrotność minimalnej 
stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora. 

5. W przypadku osiągnięcia autorskiego przysługuje całkowita stawka dodatku. 

6. W przypadku osiągnięcia wieloautorskiego stawka dodatku dzielona jest przez liczbę autorów. 

 

§ 3 

1. Wypłata dodatków naukowych, z zastrzeżeniem ust. 5, dokonywana jest raz na kwartał w terminie do końca 
miesiąca następującego po zakończonym kwartale. 

2. Dziekani w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale sporządzają listy 
dodatków za publikacje, prawa ochronne i przyznane projekty za poprzedni kwartał. Wzór listy określają  
tabele 2-5 w załączniku do Regulaminu. Lista dodatków winna uwzględniać wszystkich pracowników 
Politechniki Poznańskiej reprezentujących dyscyplinę naukową, której przewodniczy dziekan, z 
zastrzeżeniem, w przypadku publikacji i praw ochronnych, iż osiągnięcie musi być zamieszczone 
w Systemie Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej oraz musi być przypisane w nim do 
odpowiadającej dyscypliny naukowej.  

3. Umieszczenie na liście, o której mowa w ust. 2, pracowników wieloetatowych musi być poprzedzone 
złożeniem przez nich oświadczenia zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy, wg wzoru zamieszczonego w 
Zasadach polityki kadrowej Politechniki Poznańskiej. 

4. Listy dodatków podlegają zatwierdzeniu przez prorektora ds. nauki. Ostateczną decyzję o wysokości 
dodatku podejmuje rektor. 

5. Dodatki za publikacje w formie artykułu naukowego, któremu przypisano całkowitą wartość punktową 100 
pkt ujmuje się na listach dodatków za IV kwartał, pod warunkiem posiadania przez wydział 
niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków naukowych.  

6. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 8, składa się do dziekana w terminie do ostatniego dnia każdego 
kwartału. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.    

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu przyznawania  

dodatków naukowych za wybitne osiągnięcia naukowe  

pracowników Politechniki Poznańskiej w 2022 r. 

 
 

1. Tabela wybitnych osiągnięć naukowych wraz z wysokością stawki dodatku 
 
 

Lp. Osiągnięcie Stawka dodatku (w zł) 

1. 
Opublikowanie w ostatecznej formie monografii naukowej, której 

przypisano całkowitą wartość punktową 200 pkt lub 300 pkt 
6000,00 

2. 
Opublikowanie w ostatecznej formie artykułu naukowego, 
któremu przypisano całkowitą wartość punktową 200 pkt 

6000,00 

3. 
Opublikowanie w ostatecznej formie artykułu naukowego, 
któremu przypisano całkowitą wartość punktową 140 pkt 

3000,00 

4. 
Opublikowanie w ostatecznej formie artykułu naukowego, 
któremu przypisano całkowitą wartość punktową 100 pkt 

1500,00 

5. 

Przyznanie prawa ochronnego europejskiego albo prawa 
ochronnego przyznanego za granicą co najmniej w jednym z 

państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju, dla Politechniki Poznańskiej, pod warunkiem, 

zgłoszenia również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej  

2000,00 

6. 
Przyznanie prawa ochronnego dla Politechniki Poznańskiej 

przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  
1000,00 

7. 

Przyznanie projektu obejmującego badania naukowe lub prace 
rozwojowe, finansowanego w trybie konkursowym, o którym 

mowa w Rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności 

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

od 500,00 do 10 000,00* 

*maksymalna wartość 
dodatku przewidziana jest dla 
projektów ERC, Horizon 2020 

czy Horizon Europe 

 



2. Tabela publikacji: 

Identyfikator 
SIN 

Tytuł Autorzy 
Opublikowane  

w (źródło) 
Rok 

Punktacja 
MNiSW 

Typ 
publikacji 

Link do publikacji 
SIN 

Ostatnia 
modyfikacja 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

3. Tabela praw ochronnych: 

Identyfikator 
SIN 

Tytuł Autorzy Data przyznania 
Link do publikacji 

SIN 
Ostatnia 

modyfikacja 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 



4. Tabela projektów: 

Tytuł Autorzy Data przyznania 
Instytucja 

fnansująca 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
5. Tabela dodatków: 

Autor 
Dodatek naukowy 

(w zł) 

    

    

    

    

    

    

    

    

   
 
  …………………………………………….……….. 
  pieczęć i podpis dziekana 
 


