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Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 2/2022 

 

 

Regulamin określający zasady dofinansowywania kosztów publikacji naukowych ze środków 

pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w UEW oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW 

 

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć: 

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) Rozporządzenie w sprawie ewaluacji - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (z późniejszymi 

zmianami); 

e) Ustawa – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

f) Lista ABS-AJG - Academic Journal Guide (ABS List) lista uznanych czasopism opracowana 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) Liczba N – grupa pracowników UEW prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 

Ustawy; 

i) Doktorant – osoba odbywająca kształcenie w Szkole Doktorskiej UEW; 

j) Pracownik – nauczyciel akademicki zatrudniony w UEW; 

k) Oświadczenie - oświadczenie o prowadzonej działalności naukowej w dziedzinie i dyscyplinie; 

l)  środki pochodzące z subwencji i przeznaczone na prowadzenie działalności naukowo-badawczej 

pracowników i doktorantów - środki, o których mowa w §§ 2-5 Zarządzenia nr 117/2021 Rektora 

UEW z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zasad finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój 

potencjału badawczego. 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady dofinansowywania publikacji naukowych ze środków pochodzących  

z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej pracowników oraz 

doktorantów: 

a) opłat licencyjnych z tytułu publikacji artykułów i monografii naukowych na zasadach otwartego 

dostępu; 

b) kosztów publikacji artykułów naukowych w czasopismach warunkujących publikację od pokrycia 

tych kosztów; 

c) kosztów korekt językowych w języku obcym i tłumaczeń publikacji naukowych. 
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2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracownikom oraz doktorantom, których 

publikacje afiliowane są w UEW.  

3. W przypadku monografii wymagane jest uzyskanie zgody na zrzeczenie się przez Uczelnię prawa 

pierwszeństwa publikacji i wydanie monografii w wydawnictwie zewnętrznym w sposób określony w 

Uczelni. 

§ 2 

1.  Dofinansowaniem może zostać objęta opłata za publikację naukową w dyscyplinie ewaluowanej  

w Uczelni, o ile łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) czasopismo naukowe ujęte zostało w aktualnym Wykazie Czasopism przypisanych do dyscypliny 

zgodnej z oświadczeniem autora/autorów,  

b) którego przynajmniej jeden autor, w okresie aktualnej ewaluacji, złożył oświadczenie 

upoważniające UEW do zaliczenia go do liczby N, w dyscyplinie podlegającej ewaluacji w UEW, 

c) którego przynajmniej jeden autor złoży oświadczenie upoważniające Uczelnię do wykazania 

artykułu jako osiągnięcia naukowego w ewaluacji jakości naukowej Uczelni, 

d) którego przynajmniej jeden autor nie ma w danym okresie ewaluacyjnym wypełnionych 

wszystkich slotów publikacyjnych publikacjami z grupy 100, 140 i 200 punktów.  

2.  Dofinansowaniem może zostać objęta opłata za publikację naukową w czasopiśmie w dyscyplinie 

nieewaluowanej w Uczelni, o ile łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) czasopismo naukowe ujęte zostało w aktualnym Wykazie Czasopism przypisanych do dyscypliny 

zgodnej z oświadczeniem autora/autorów o dyscyplinie,   

b) którego przynajmniej jeden autor złożył oświadczenie o prowadzeniu w 100% działalności naukowej 

w dyscyplinie, która nie jest ewaluowana na Uczelni, 

c) którego przynajmniej jeden autor nie ma w danym okresie ewaluacyjnym publikacji z grupy 100, 

140 i 200 punktów. 

3.  Dofinansowaniem mogą zostać objęte monografie wydane przez wydawnictwo poziomu  

II umieszczone w aktualnym Wykazie Wydawców.  

4.  Dofinansowaniem mogą zostać objęte opłaty za publikacje w recenzowanych materiałach  

z konferencji międzynarodowych ujętych w Wykazie Czasopism, pod warunkiem, że tematyka 

publikacji jest merytorycznie zgodna z dyscypliną, w której przynajmniej jeden autor złożył 

oświadczenie o dyscyplinie. 

§ 3 

1. Dofinansowanie pokrycia kosztów opłaty licencyjnej w celu publikacji na zasadach otwartego dostępu, 

o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a, przysługuje w przypadku, gdy publikacja naukowa zostało 

przygotowane do publikacji: 

a) w czasopiśmie, które posiada status czasopisma aktywnego (tzw. Top 10 percentil 90-100) oraz 

czasopismo znajduje się na liście ABS-AJG w przypadku dziedziny nauk społecznych lub na liście 

JCR w przypadku dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia albo 

b) jako monografia, jeśli z autorstwem/współautorstwem/redakcją wnioskodawcy związana jest 

punktacja na poziomie co najmniej 150 punktów zgodnie z aktualnym na dzień rozpatrywania 

wniosku Wykazem Wydawców. 
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2. Przed wydaniem decyzji o dofinansowaniu publikacji na zasadach otwartego dostępu ze środków 

pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej 

pracowników i doktorantów dziekan wydziału zapoznaje się z możliwością finansowania publikacji 

Open Access w ramach licencji krajowej i licencji konsorcyjnych. 

3. Nie finansuje się ze środków pochodzących z subwencji i przeznaczonych na prowadzenie działalności 

naukowo-badawczej pracowników i doktorantów publikacji na zasadach otwartego dostępu w 

sytuacji, gdy otwarty dostęp można dofinansować w ramach programów Otwartego Publikowania 

Wirtualnej Biblioteki Nauki, chyba że limity w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zostały wcześniej 

wyczerpane. 

4. Wysokość dofinansowania kosztów opłaty publikacyjnej w czasopiśmie na zasadach otwartego 

dostępu może wynieść maksymalnie 8000 PLN. 

5. Dofinansowanie nie obejmuje opłat za artykuły naukowe w czasopismach i monografie na zasadach 

otwartego dostępu opracowanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w 

budżecie których uwzględniono koszty opłat publikacyjnych tych artykułów. W przypadku gdy środki 

przewidziane w projekcie nie wystarczają na sfinansowanie całkowitego kosztu publikacji, autorowi 

przysługuje dofinansowanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na kwotę nie wyższą 

niż kwota określona w ust. 4. 

§ 4 

1. Dofinansowanie kosztów publikacji naukowej w czasopiśmie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b  

i niespełniającym warunku określonego w §. 3 ust. 1 lit. a, przysługuje w przypadku, gdy punktacja 

czasopisma wynosi co najmniej 70 punktów według aktualnego Wykazu Czasopism. 

2. Wysokość dofinansowania kosztów opłaty publikacyjnej w takim czasopiśmie może wynieść 

maksymalnie 2000 PLN. 

§ 5 

Dofinansowanie pokrycia kosztów korekty językowej w języku obcym artykułu naukowego  

w czasopiśmie naukowym, rozdziału w monografii, monografii albo publikacji w recenzowanych 

materiałach z konferencji międzynarodowych jest możliwe, jeśli czasopismo spełnia warunek określony w 

§ 3 ust. 1 lit. a. 

§ 6 

Pokrycie kosztów tłumaczenia publikacji naukowej z języka polskiego na język obcy przysługuje wyłącznie 

w przypadku monografii, która uzyskała akceptację na publikację przez wydawnictwo poziomu II, według 

aktualnego Wykazu Wydawców. 

 

§ 7 

1. W odniesieniu do publikacji wieloośrodkowych dofinansowanie kosztów publikacji, o których mowa 

w § 1 ust. 1 lit. a i b możliwe jest w przypadku, gdy publikacja naukowa spełnia warunki określone w § 

3 ust. 1.  

2. Wysokość dofinansowania takiej publikacji może wynieść maksymalnie 4000 PLN. 

 

 



 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu   ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław    www.ue.wroc.pl 
tel:. +48 71 36 80 100, fax: +48 71 36 72 778 
e-mail: kontakt@ue.wroc.pl 

§ 8 

Koszty korekty/tłumaczenia publikacji, o których mowa w § 5 i 6 mogą nie zostać dofinansowane, jeśli 

związany z tym koszt zestandaryzowanej strony odbiega znacznie od kosztów jednostkowych innych 

porównywalnych wniosków. 

§ 9 

1. Prorektor właściwy ds. nauki zobowiązany jest raz na pół roku przedstawiać Rektorowi, informację o: 

a. środkach wydatkowanych w ciągu poprzedniego półrocza na finansowanie objęte niniejszym 

Regulaminem, z podziałem na poszczególne ich rodzaje określone w § 1 ust. 1  

i na poszczególne dyscypliny, w tym niepodlegające ewaluacji w Uczelni, 

b. przyczynach ewentualnych dysproporcji pomiędzy kwotami przypadającymi w wyniku 

realizacji niniejszego Regulaminu poszczególnym dyscyplinom.  

c. ewentualnych propozycjach innego rozłożenia finansowania ze środków subwencji pomiędzy 

wydziały. Propozycje te nie powinny prowadzić do osłabienia jakości badań naukowych 

finansowanych ze środków subwencji w dyscyplinach na Uczelni. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 lit. a i b przygotowywana jest przez COBN.  

3. Prorektor właściwy ds. nauki pełni nadzór nad wprowadzaniem danych do systemów, o których mowa 

w art. 343 ust. 1 pkt. 21 Ustawy, w tym w szczególności informacji o artykułach naukowych i 

monografiach oraz wysokości opłat za ich opublikowanie poniesionych przez Uczelnię i źródłach 

finansowania tych opłat. 

 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


