
   Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.38.2020 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia  9 kwietnia 2020r.  

 w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 

akademickich   w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w 

Częstochowie 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 

2018 r. (Dz.U. 2020, poz. 85) oraz § 24 ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – 

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z § 4  ust. 2pkt 7 i § 10 

Regulaminu Wynagradzania Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie zarządza się co następuje: 

 § 1 

1. Określa się zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli akademickich   
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. 
 
2. Dodatek motywacyjny może być przyznany za opublikowanie  artykułów w  najwyżej  punktowanych  
czasopismach  w  danej dyscyplinie  naukowej  lub  monografii  wydanej  w  najwyżej  punktowanych 
wydawnictwach  lub  uzyskania projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych,  
mającego  wpływ  na  ewaluację  dyscyplin,  albo  prowadzenie znaczącej –nagrodzonej działalności 
artystycznej, z tytułu wpływu działalności badawczej  albo artystycznej pracownika na ewaluację 
dyscypliny naukowej lub artystycznej. 
 
2. Wysokość  dodatku motywacyjnego pierwszego stopnia nie może przekroczyć w   roku   
kalendarzowym   kwoty   minimalnego   wynagrodzenia   zasadniczego profesora ustalonego na 
podstawie odrębnych przepisów , tj. kwoty 6 400 zł brutto a wysokość dodatku motywacyjnego 
drugiego stopnia nie może przekroczyć w roku kalendarzowym kwoty  70%  ww.  wynagrodzenia.  
 
3. Przy obliczaniu kwoty dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę listę czasopism naukowych i 
wydawnictw naukowych opublikowanych w komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w dniu 18 grudnia 2019 r. 
 

§ 2 

1. Dodatki motywacyjne mogą zostać przyznane za publikacje i dzieła artystyczne, które zostały 
przedstawione do ewaluacji w okresie od wejścia w życie w 2019 roku rozporządzenia o ewaluacji 
dyscyplin tj. od 22 lutego 2019 r.  
 
2. Dodatek motywacyjny pierwszego stopnia może zostać przyznany za: 
 
- opublikowanie artykułu w czasopiśmie za co najmniej 200 pkt w dziedzinach nauk ścisłych i 
przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk rolniczych w 
kwocie 2 130 zł brutto, 
 
- opublikowanie artykułu w czasopiśmie za co najmniej 100 pkt w dziedzinach nauk humanistycznych 
i nauk społecznych w kwocie 2 130 zł brutto, 
 
- opublikowanie monografii za co najmniej 200 pkt w każdej z dziedzin nauk w kwocie 2 130 zł brutto, 
 



- uzyskanie w roli kierownika projektu badawczego lub badawczo-rozwojowego o kluczowym 
wpływie na kryterium 2 ewaluacji w danej dyscyplinie w kwocie 2 130 zł brutto, 
 
- dzieło artystyczne nagrodzone nagrodą o najwyższym znaczeniu dla dziedzin sztuki w kwocie 2 130 
zł brutto, 
 
3. Dodatek motywacyjny drugiego stopnia może zostać przyznany za: 
 
- opublikowanie artykułu w czasopiśmie za co najmniej 140 pkt w dziedzinach nauk ścisłych i 
przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk rolniczych w 
kwocie 1 490 zł brutto, 
 
- opublikowanie artykułu w czasopiśmie za co najmniej 70 pkt w dziedzinach nauk humanistycznych i 
społecznych w kwocie 1 490 zł brutto,  
 
- dzieło artystyczne nagrodzone nagrodą o  bardzo dużym znaczeniu dla dziedzin sztuki w kwocie 
1 490 zł brutto. 
 

§ 3 

1. Przy ustalaniu kwoty dodatku bierze się pod uwagę jedynie liczbę autorów artykułu/monografii 

będących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w UJD w Częstochowie. 

2. W przypadku artykułów/monografii, których autorem jest jeden nauczyciel akademicki zatrudniony 

w UJD w Częstochowie może otrzymać On dodatek w pełnej kwocie. 

3. W przypadku artykułów/monografii, których autorami jest więcej niż jeden nauczyciel akademicki 

zatrudniony w UJD w Częstochowie i reprezentują Oni różne dyscypliny ewaluowane każdy z 

autorów może otrzymać dodatek w pełnej kwocie. 

4. W przypadku artykułów/monografii, których autorami jest więcej niż jeden nauczyciel akademicki 

zatrudniony w UJD w Częstochowie i reprezentują Oni te same dyscypliny ewaluowane dodatek 

może być przyznany w kwocie proporcjonalnej do liczby autorów. 

 

§ 4 

1. Nauczyciel akademicki wnioskujący o przyznanie dodatku motywacyjnego, wypełnia wniosek 
zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
2. Wniosek opiniuje Prorektor właściwy ds. nauki. 
 
3. Wysokość dodatku określa Rektor. 
 
 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

            Rektor 

   Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

    im. Jana Długosza w Częstochowie 

           prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr R021.1.38.2020 

Wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego za publikacje, dzieła artystyczne i projekty 
badawcze, które zostały przedstawione do ewaluacji w okresie od 22 lutego 2019 r. 

dane wnioskującego nauczyciela akademickiego 

Imię, nazwisko 
tytuł i stopień naukowy 

 

Katedra/Instytut  

Dyscyplina/y 
…………………………………………………………………………………………………… - …% 
…………………………………………………………………………………………………… - …% 

dodatek motywacyjny I stopnia 

Publikacja, dzieło artystyczne lub projekt1 kwota brutto 

opublikowanie artykułu w czasopiśmie za co najmniej 200 pkt w dziedzinach nauk ścisłych i 
przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 
rolniczych – w dyscyplinie …………………………………………………….: 
liczba autorów będących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w UJD reprezentujących tą 
samą dyscyplinę naukową: ………………………………. 

 

opublikowanie artykułu w czasopiśmie za co najmniej 100 pkt w dziedzinach nauk 
humanistycznych i nauk społecznych – w dyscyplinie …………………………………………………….: 
liczba autorów będących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w UJD reprezentujących tą 
samą dyscyplinę naukową: ………………………………. 

 

opublikowanie monografii za co najmniej 200 pkt w każdej z dziedzin nauk – w dyscyplinie 
…………………………………………………………….: 
liczba autorów będących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w UJD reprezentujących tą 
samą dyscyplinę naukową: ………………………………. 

 

uzyskanie w roli kierownika projektu badawczego lub badawczo-rozwojowego o kluczowym 
wpływie na kryterium 2 ewaluacji w dyscyplinie …………………………………..…..: 

 

dzieło artystyczne nagrodzone nagrodą o najwyższym znaczeniu dla dziedzin sztuki – w 
dyscyplinie ………………………………………………………..: 
 

 

dodatek motywacyjny II stopnia 

publikacja lub dzieło artystyczne1 kwota brutto 

opublikowanie artykułu w czasopiśmie za co najmniej 140 pkt w dziedzinach nauk ścisłych i 
przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk 
rolniczych – w dyscyplinie …………………………………………………….: 
liczba autorów będących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w UJD reprezentujących tą 
samą dyscyplinę naukową: ………………………………. 

 

opublikowanie artykułu w czasopiśmie za co najmniej 70 pkt w dziedzinach nauk 
humanistycznych i nauk społecznych – w dyscyplinie …………………………………………………….: 
liczba autorów będących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w UJD reprezentujących tą 
samą dyscyplinę naukową: ………………………………. 

 

dzieło artystyczne nagrodzone nagrodą o  bardzo dużym znaczeniu dla dziedzin sztuki – w 
dyscyplinie …………………………………………………….: 
 

 

podpis wnioskującego 
 
 

Weryfikacja wniosku i decyzja Rektora 

opinia Dyrektora Instytutu lub 
Kierownika Katedry 

 
 

…………………………………… 

opinia Prorektora 
właściwego ds. nauki 

 
 

…………………………………… 

decyzja Rektora 

□ przyznaję dodatek motywacyjny … stopnia w wysokości ………………… zł 
brutto w roku kalendarzowym 20…/20… 
 
□ nie przyznaję dodatku motywacyjnego ……………………… 

…………………………………… 

 


