
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2023; poz. 2 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 2 
  

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

 

z dnia 4 stycznia 2023 r. 

  

w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych  

dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych  

oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie 

  

Na podstawie § 148 ust. 1 i 2 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120  

z późn. zm.) oraz § 47 zarządzenia Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 184 z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje: 

  

§ 1 

W celu wspierania prowadzonej przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”, działalności naukowej oraz artystycznej oraz ich 

dążenia do osiągania doskonałości akademickiej, rektor przyznaje w okresie od  

1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zatrudnionym na Uniwersytecie jako podstawowym 

miejscu pracy autorom afiliowanych na Uniwersytecie artykułów w prestiżowych 

czasopismach, monografii w wydawnictwach naukowych oraz prestiżowych osiągnięć 

artystycznych lub konserwatorskich jednorazowe świadczenia pieniężne ze środków 

Uniwersytetu, zwane dalej „stypendiami”. 

 

§ 2 

1. Pracownikom przypisanym do dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, 

teologicznych, nauk o rodzinie oraz dziedziny sztuki może być przyznane: 

1) stypendium publikacyjne poziomu I w wysokości 7 000 zł za opublikowanie artykułu 

w czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście czasopism będącej załącznikiem  

nr 1 do zarządzenia;  

2) stypendium publikacyjne poziomu II w wysokości 3 500 zł za opublikowanie artykułu 

w czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście czasopism będącej załącznikiem  

nr 2 do zarządzenia; 
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3) stypendium monograficzne poziomu I w wysokości 7 000 zł za opublikowanie 

monografii w wydawnictwie naukowym, któremu w komunikacie Ministra Edukacji 

i Nauki obowiązującym na dzień zgłoszenia monografii do Bazy Wiedzy UMK 

przypisano 200 pkt;  

4) stypendium monograficzne poziomu II w wysokości 3 500 zł za redakcję lub 

współredakcję naukową monografii opublikowanej w wydawnictwie naukowym, 

któremu w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki obowiązującym na dzień zgłoszenia 

monografii do Bazy Wiedzy UMK przypisano 200 pkt; 

5) stypendium za osiągnięcie artystyczne w wysokości 7 000 zł za zrealizowanie 

prestiżowego osiągnięcia artystycznego lub konserwatorskiego o zasięgu 

ogólnopolskim lub międzynarodowym w formie: wystawy indywidualnej (w tym 

retrospektywnej), dzieła artystycznego lub konserwatorskiego (upublicznionego 

podczas wystawy zbiorowej zorganizowanej przez renomowany ośrodek artystyczny 

lub renomowaną instytucję kultury, w przypadku dzieła konserwatorskiego in situ), 

zasiadanie w jury konkursu lub festiwalu, pełnienie funkcji kuratora wystawy lub 

projektu artystycznego. Osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie są 

rekomendowane przez komisję ekspercką powołaną przez Radę Dyscypliny Sztuki 

Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. 

2. Pracownikom przypisanym do dyscyplin naukowych z dziedziny nauk medycznych i nauk 

o zdrowiu, ścisłych i przyrodniczych, weterynaryjnych oraz inżynieryjno-technicznych 

może być przyznane stypendium w wysokości 7 000 zł za opublikowanie artykułu: 

1) w czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście czasopism zgodnie z dyscypliną 

zadeklarowaną przez pracownika, będącej załącznikiem nr 3 do zarządzenia; 

2) w czasopiśmie naukowym, któremu w obowiązującym na dzień zgłoszenia artykułu do 

Bazy Wiedzy UMK komunikacie Ministra Edukacji i Nauki przypisano najwyższą 

liczbę punktów (200); 

3) w materiałach z konferencji informatycznej rangi A lub A* według bazy CORE 

(http://portal.core.edu.au/conf-ranks/). 

 

§ 3 

1. W przypadku publikacji i osiągnięć artystycznych wieloautorskich wysokość świadczenia 

dla poszczególnych autorów będących pracownikami Uniwersytetu określa się 

z uwzględnieniem ustalonego przez autorów wkładu poszczególnych pracowników  

w powstanie publikacji lub osiągnięcia artystycznego oraz ich udziału wśród wszystkich 

autorów publikacji lub osiągnięcia artystycznego, będących pracownikami Uniwersytetu.  

W sprawach spornych lub konfliktu interesów decyzję podejmuje prorektor właściwy ds. nauki. 

2. Warunkiem uzyskania stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 jest niekorzystanie przez 

żadnego ze współautorów ze środków Uniwersytetu, z wyjątkiem środków uzyskanych ze 

źródeł zewnętrznych, w tym grantów, w celu pokrycia opłat publikacyjnych, w tym 

wykupu wolnego dostępu, z wyjątkiem kosztów związanych z korektą językową. 

3. Do otrzymania stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, uprawnieni są wszyscy autorzy 

publikacji lub osiągnięcia artystycznego będący pracownikami Uniwersytetu niezależnie 

od zadeklarowanej dyscypliny naukowej lub sztuki z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku pracowników prowadzących działalność naukową stypendia, o których 

mowa w § 2 ust. 1 i 2, mogą być przyznane wyłącznie pracownikom, którzy złożyli 

oświadczenie o upoważnieniu Uniwersytetu do wykazania osiągnięcia będącego podstawą 

przyznania stypendium na potrzeby ewaluacji. 

http://portal.core.edu.au/conf-ranks/
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5. W przypadku pracowników nieprzypisanych do dyscypliny decyzję o przyznaniu 

stypendium podejmuje prorektor właściwy ds. nauki. 

6. Stypendium nie przyznaje się, jeżeli liczba autorów publikacji jest większa niż 30, chyba 

że pracownik Uniwersytetu jest głównym (pierwszym) autorem lub autorem do 

korespondencji. 

 

§ 4 

Świadczenia przyznawane są w formie dodatku rektorskiego finansowanego ze środków 

Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. 

 

§ 5 

Świadczenia przyznawane są za wszystkie spełniające powyższe kryteria publikacje z lat 2022 

i 2023, które zostaną zgłoszone do Bazy Wiedzy UMK od dnia 1.01.2023 r. 

 

§ 6 

Traci moc zarządzenie Nr 25 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie jednorazowych 

świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 

publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych (Biuletyn Prawny 

UMK z 2022 r., poz. 48 z późn. zm.). 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

 

 

R E K T O R  

  

  

prof. dr hab. Andrzej Sokala 

 


