
 

 

Zarządzenie nr 34/2022 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

zmieniające zarządzenie nr 133/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w sprawie zasad dofinansowania kosztów publikacji artykułów 

naukowych nauczycieli akademickich oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

zarządzenia  

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.) oraz § 12 ust. 3 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządza się , co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 133/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

w sprawie zasad dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych nauczycieli 

akademickich wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przyjętych do druku w czasopismach naukowych, ujętych w wykazie sporządzonym 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sporządzania 

wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych 

i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;”, 

– po pkt 4 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5) w których pierwszy autor lub autor korespondencyjny jest pracownikiem 

Uniwersytetu.”, 

b) w ust. 4: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) 75% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o przypisanej punktacji 

140 - maksymalnie do kwoty 7 000 zł brutto;”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) 50% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o przypisanej punktacji 

100 - maksymalnie do kwoty 4 000 zł brutto.”; 

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 
 

§ 2 

Tekst jednolity zarządzenia nr 133/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie zasad dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych nauczycieli 

akademickich, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 
 

Ogłoszenie aktu prawnego: 

- intranet/BIP 

 



 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2022 

z dnia 7 kwietnia 2022 r.  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

 

Łódź, dn. ……………….……… 

Wniosek o dofinansowanie kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł naukowy 

 

Autorzy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 

Lp. Imię i nazwisko pracownika Uniwersytetu 

  

  

 

Artykuł naukowy: 

Tytuł artykułu:  

Czasopismo:  

Numer ISSN:  

Liczba punktów:  

Kwota opłaty 

publikacyjnej z faktury:  

 

Rodzaj dofinansowania:  Dofinansowanie ww. opłaty publikacyjnej w wysokości*:  

1) 100% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o 

przypisanej punktacji 200 – maksymalnie do kwoty 10 000 zł brutto;  

2) 75% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o 

przypisanej punktacji 140 – maksymalnie do kwoty 7 000 zł brutto;  

3) 50% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o 

przypisanej punktacji 100 – maksymalnie do kwoty 4 000 zł brutto; 

4) poniżej wartości % kosztów opłaty publikacyjnej wskazanych w pkt 1-

3, tj………………… zł brutto. 

 

Do niniejszego wniosku dołączam kopię faktury za ww. publikację. 

Akceptuję zasady dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych nauczycieli 

akademickich określone w zarządzeniu nr 133/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

(tekst jednolity zarządzenie nr 34/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).** 

 

 

………………………………………………………… 

Podpis i pieczątka/podpis elektroniczny wnioskodawcy 
 

 
*niepotrzebne skreślić 

** pełna treść zarządzenia znajduje się w Intranecie – zakładka „akty prawne” oraz „dokumenty udostępnione przez 

CWN”. 

        

  



 

 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2022  

z dnia 7 kwietnia 2022 r.  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

 

Zarządzenie nr 133/2020 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

(tekst jednolity) 

 

w sprawie zasad dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych 

nauczycieli akademickich 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.), oraz § 12 ust. 3 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Zarządzenie określa zasady dofinanansowania kosztów publikacji artykułów naukowych nauczycieli 

akademickich zatrunionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zwanym dalej „Uniwersytetem”. 

 

§ 2 

1.  Dofinansowanie kosztów publikacji artykułów naukowych nauczycieli akademickich, zwane 

dalej „dofinansowaniem” obejmuje wyłącznie opłatę publikacyjną. 

2.  Dofinansowaniem mogą zostać objęte opłaty za publikację artykułów naukowych spełniających 

łącznie następujące warunki: 

1) przyjętych do druku w czasopismach naukowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sporządzania wykazów 

wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych; 

2) przyjętych do druku w czasopismach naukowych, które w wykazie, o którym mowa w pkt 1, 

na dzień składania wniosku przypisano punktację 100, 140 i 200 punktów; 

3) w których przynajmniej jeden autor, w okresie aktualnej na czas składania wniosku 

ewaluacji, złożył oświadczenie upoważniające Uniwersytet do zaliczenia go do grupy 

pracowników prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. liczba N) w dyscyplinie 

podlegającej ewaluacji w Uniwersytecie; 

4) w których przynajmniej jeden autor nie ma w danym okresie ewaluacyjnym wypełnionych 

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

- z zastrzeżeniem ust. 3, 

5) w których pierwszy autor lub autor korespondencyjny jest pracownikiem Uniwersytetu. 

3. Dofinansowanie nie obejmuje opłat za publikację artykułów naukowych tworzonych w ramach 

projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w budżecie których uwzględniono koszty opłat 

publikacyjnych tych artykułów. W przypadku, gdy środki przewidziane w projekcie nie wystarczą 

na sfinansowanie całkowitego kosztu publikacji, autorowi przysługuje dofinansowanie na 

zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu, na kwotę stanowiącą różnicę między całkowitym 

kosztem publikacji a kosztem uwzględnionym w budżecie projektu, w wysokości 

nieprzekraczającej wartości określonych w ust. 4.  

4. Dofinasowanie przynawane jest na wniosek autora w wysokości: 



 

1) 100% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o przypisanej punktacji 200 - 

maksymalnie do kwoty 10 000 zł brutto; 

2) 75% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o przypisanej punktacji 140 - 

maksymalnie do kwoty 7 000 zł brutto; 

3) 50% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o przypisanej punktacji 100 - 

maksymalnie do kwoty 4 000 zł brutto. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien być przygotowany zgodnie z załącznikiem do 

zarządzenia i zawierać: 

1) nazwiska wszystkich autorów publikacji którzy są pracownikami Uniwersytetu, 

ze szczególnym uwzględnieniem autorów, którzy w okresie ewaluacji złożyli oświadczenie 

upoważniające Uniwersytet do zaliczenia ich do grupy pracowników prowadzących 

działalność naukową; 

2) tytuł artykułu; 

3) tytuł czasopisma, jego numer ISSN oraz liczbę punktów z wykazu, o którym mowa w § 2 pkt 

1; 

4) kwotę opłaty publikacyjnej z faktury; 

5) rodzaj dofinansowania; 

6) kopię faktury za publikację. 

6. Zgodnie z Polityką Rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi fakturę za publikację 

stanowiącą zobowiązanie w walucie obcej przelicza się według kursu średniego NBP z dnia 

poprzedzającego dzień wystawienia faktury.  

7. Z uwagi na fakt, że publikacja stanowi import usług zgodnie z ustawą o VAT, Uniwersytet jest 

zobowiązany odprowadzić podatek VAT w wysokości 23%. Aby wyliczyć wartość podatku VAT, 

wartość faktury wyrażoną w walucie obcej przelicza się wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia 

roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Tak ustaloną wartość netto faktury mnoży się przez 

23%.  

8. Wartość faktury w PLN, ustalona zgodnie z ust. 6, oraz wartość podatku VAT wyliczona zgodnie 

z ust. 7, stanowią koszt publikacji. 

9. Podpisany wniosek, o którym mowa w ust. 4 w formacie pdf (skan z podpisem odręcznym lub 

podpisany elektronicznie) należy przesłać na adres e-mail Centrum Wsparcia Nauki: 

nauka.cwn@umed.lodz.pl. 

10. Wniosek zweryfikowany przez pracowników Centrum Wsparcia Nauki wraz z oryginałem faktury 

za publikację należy przekazać do dalszego procedowania, zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w Uniwersytecie. 

11. Dofinansowanie pokrywane jest z budżetu projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) i przyznawane jest do momentu 

wyczerpania środków wydzielonych na ten cel w ujęciu rocznym.  

 

§ 3 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzniem decyzje podejmuje Rektor 

Uniwersytetu. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  



 

Załącznik do zarządzenia nr 133/2020  

z dnia 11 grudnia 2020 r.  

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 

Łódź, dn. ……………….……… 

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów opłaty publikacyjnej  za artykuł naukowy 

 
Autorzy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 

Lp. Imię i nazwisko pracownika Uniwersytetu 

  

  

 

Artykuł naukowy: 

Tytuł artykułu:  

Czasopismo:  

Numer ISSN:  

Liczba punktów:  

Kwota opłaty 

publikacyjnej z faktury: 

 

Rodzaj dofinansowania:  Dofinansowanie ww. opłaty publikacyjnej w wysokości*:  

1) 100% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie o 

przypisanej punktacji 200 – maksymalnie do kwoty 10 000 zł 

brutto;  

2)  75% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie 

o przypisanej punktacji 140 – maksymalnie do kwoty 7 000 zł 

brutto;  

3)  50% kosztów opłaty publikacyjnej za artykuł w czasopiśmie 

o przypisanej punktacji 100 – maksymalnie do kwoty 4 000 zł 

brutto; 

4) poniżej wartości % kosztów opłaty publikacyjnej wskazanych w 

pkt. 1-3, tj………………… zł brutto. 

 

Do niniejszego wniosku dołączam kopię faktury za ww. publikację. 

Akceptuję zasady dofinansowania kosztów publikacji artykułów naukowych nauczycieli 

akademickich określone w zarządzeniu nr 133/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

(tekst jednolity zarządzenie nr 34/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).** 

 

 

 

………………………………………………………… 

Podpis i pieczątka/podpis elektroniczny wnioskodawcy 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

** pełna treść zarządzenia znajduje się w Intranecie – zakładka „akty prawne” oraz „dokumenty udostępnione przez 

CWN”. 


