
Zarządzenie nr 166/R/21 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 18 listopada 2021 roku 

 

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego 

 

 

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) z uwzględnieniem art. 77² § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 22 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 

13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do 

zarządzenia nr 25/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 marca 2020 roku ( ze zm.) dodaje się 

Rozdział 6a, w brzmieniu: 

„Rozdział 6a. Dodatki do wynagrodzenia w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza”. 

§ 22 a. Dodatek publikacyjny  

1. W ramach realizowanego w Uniwersytecie „Programu Publikacyjnego UG” Rektor może przyznać 

nauczycielowi akademickiemu dodatek publikacyjny.  

2. Wysokość  i zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1 określa Rektor odrębnym 

zarządzeniem ustanawiającym „Program publikacyjny UG”. 

3. Rektor może upoważnić prorektora właściwego ds. nauki do przyznania dodatku, o którym mowa 

w ust. 1. 

4. Wysokość funduszu przeznaczanego na program, o którym mowa w ust. 1, określa  Rektor na rok 

kalendarzowy uwzględniając dostępność środków finansowych w ramach „Programu Inicjatywa 

doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

5. Wzór wniosku o przyznanie dodatku publikacyjnego określa odrębne zarządzenie rektora w 

sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w 

Uniwersytecie Gdańskim.”. 

 

§ 2. 

Ujednolicony tekst Regulaminu Wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględniający 

zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

Z uwzględnieniem art. 772 § 1 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1320 ze zm.) zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2021 roku po upływie dwóch tygodni od 

dnia podania go do wiadomości pracowników w Biuletynie Informacji Publicznej UG. 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Gdańskiego 

/-/ 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

  


