
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 16/2023 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 16 lutego 2023 r. 
 

 

w sprawie dodatku do wynagrodzenia  

z tytułu wysokiej aktywności naukowo-badawczej i artystycznej  

dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
 
 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.) zarządzam:  

 

§ 1 

W związku z zakończeniem procesu ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 

wprowadzam dodatek do wynagrodzenia z tytułu wysokiej aktywności naukowo-badawczej i 

artystycznej, zwany dalej „dodatkiem”, przyznawany nauczycielom akademickim dla których 

Uniwersytet jest obecnie podstawowym miejscem pracy, reprezentującym dyscypliny 

naukowe, które uzyskały kategorię naukową A+, A lub B+. 

 

§ 2 

Dodatek może otrzymać nauczyciel akademicki, który złożył oświadczenie o przypisaniu do 

liczby N, w co najmniej jednej z dyscyplin naukowych ewaluowanych w Uniwersytecie. 

 

§ 3 

1. Dodatek ma charakter kwotowy i wynosi 500 zł miesięcznie (brutto). 

2. Dodatek przyznawany jest na czas określony od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

3. Dodatek przyznawany jest nauczycielom akademickim, którzy zostali zaliczeni do grup, 

których liczebność zależna jest od kategorii naukowej uzyskanej przez reprezentowaną 

przez nich dyscyplinę. Grupy te liczą nie więcej niż: 

1) 40% nauczycieli o najwyższej punktacji w dyscyplinie o kategorii A+; 

2) 20% nauczycieli o najwyższej punktacji w dyscyplinie o kategorii A; 

3) 10% nauczycieli o najwyższej punktacji w dyscyplinie o kategorii B+. 



4. Podstawą do ustalenia liczebności grup, o których mowa w ust. 3, jest liczba nauczycieli 

akademickich zaliczanych do liczby N w danej dyscyplinie, zatrudnionych w dniu 1 lutego  

2023 r. 

 

§ 4 

Osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich z dyscypliny którą reprezentują, obliczane są 

jako suma wartości punktowej udziałów jednostkowych zdefiniowanej w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie ewaluacji jakości 

działalności naukowej, obliczonej na podstawie liczby artykułów, monografii oraz dzieł 

artystycznych o wartości punktowej co najmniej 100 z dyscyplin z dziedziny nauk 

humanistycznych, nauk społecznych, nauk inżynieryjno-technicznych i dziedziny sztuki oraz 

co najmniej 140 z dyscyplin z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. 

 

§ 5 

1. Lista rankingowa nauczycieli akademickich o najwyższych osiągnięciach naukowych w 

danej dyscyplinie naukowej obliczana jest w oparciu o osiągnięcia uzyskane w 2020 r. i 

2021 r. 

2. W przypadku nauczycieli akademickich reprezentujących więcej niż jedną z dyscyplin 

naukowych, o których mowa w §1, pozycja na liście rankingowej w każdej dyscyplinie 

obliczana jest na podstawie zadeklarowanego ułamka łącznych osiągnięć nauczyciela 

akademickiego. 

3. Lista rankingowa nauczycieli akademickich ustalana jest przez dyrektora instytutu na 

podstawie listy osiągnięć zadeklarowanych w bazie wiedzy UMCS.  

4. Jeżeli na liście rankingowej znajduje się grupa nauczycieli akademickich legitymująca się 

taką samą wartością punktową osiągnięć naukowych obliczoną zgodnie z zasadami 

wskazanymi w § 4, a której liczebność na liście rankingowej skutkuje przekroczeniem 

limitów o których mowa w § 3 ust. 3, dyrektor instytutu przy ustalaniu pozycji na liście 

rankingowej wyłącznie w tej grupie bierze dodatkowo pod uwagę punktację uzyskaną za 

pozostałe publikacje i dzieła artystyczne w okresie, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 6 

1. Dodatki przyznaje Rektor na wniosek dyrektora instytutu złożony w terminie do 28 lutego 

2023 r. w Centrum Kadrowo-Płacowym UMCS. Wnioski sporządzane są na podstawie 

listy rankingowej, o której mowa w § 5.  

2. W przypadku instytutów wielodyscyplinowych wnioski dyrektora instytutu sporządzane 

są odrębnie dla każdej z dyscyplin naukowych. 

3. Wzór wniosku o dodatek stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7 

Dodatek w razie nieobecności pracownika związanej z chorobą lub macierzyństwem 

wypłacany jest w pełnej wysokości, a tym samym nie jest wliczany do podstawy wymiaru 

przewidzianego w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa. 

 

§ 8 

1. Rektor podejmuje decyzję o przyznaniu dodatku uwzględniając wygospodarowane środki w 

ramach centralnego budżetu Uniwersytetu. 



2. W sprawach budzących wątpliwości pojawiających się w związku ze stosowaniem 

zarządzenia ostateczną decyzję podejmuje Rektor. 

 

§ 9 

Do końca stycznia 2024 r. zostanie wydane zarządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia 

z tytułu wysokiej aktywności naukowo-badawczej i artystycznej dla nauczycieli akademickich 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na nowych zasadach uwzględniających kolejne wyniki 

działalności naukowo-badawczej i artystycznej nauczycieli akademickich w ramach dyscyplin 

ewaluowanych w Uniwersytecie oraz możliwości finansowe Uniwersytetu. 

 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

            R E K T O R  

 

 

 

 

                prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 162023 

z dnia 16 lutego 2023 r. 

……………………………………….… 
    (pieczęć Jednostki Organizacyjnej) 

 

            JM Rektor 
    

         Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

           w miejscu 

 

W N I O S E K 

O PRZYZNANIE DODATKU DO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU WYSOKIEJ 

AKTYWNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ DLA NAUCZYCIELI 

AKADEMICKICH  UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ 
 

I. DANE PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK: 

Imię i nazwisko (tytuł/stopień)       

Stanowisko       

Jednostka zatrudniająca 

(Instytut/dyscyplina) 
 

Okres, na który ma zostać 

przyznany dodatek: 

 

od dnia …………….……………do dnia ……………….…………….                  

Kwota dodatku: 

 

500 zł brutto miesięcznie 

 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU: 

 

 

 

                                                                                                                    ……….................................................................... 
                                                                                                                                                                               (data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy) 

Akceptacja źródła finansowania i potwierdzenie dostępności środków: 

 

Inne źródło finansowania …………………………. 

 
                                                                                                                                                            …………........................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                          (data, podpis i pieczęć Kwestora) 

 
 

II. DECYZJA REKTORA 

                                                                                                                 przyznaję/nie przyznaję* 

 

 

                                                                                                            ………………………………… 
                                                                                                                                                      (podpis i pieczęć) 
*niewłaściwe skreślić  


