AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT „INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA”
prof. dr hab. inż.

Marek Przybylski

KIEROWNIK PROJEKTU

IDUB/03-2.8/2021

Kraków, 11.01.2021

Szanowni Państwo
Pracownicy i Doktoranci AGH

OGŁOSZENI E
Na podstawie par.4 ust.5 pkt.a) ppkt.1) Zarządzenia Nr 12/2020 Rektora AGH
z dnia 26 lutego 2020 „w sprawie zasad realizacji w AGH projektu Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza w latach 2020 – 2026”, zgodnie z Zarządzeniami
Rektora AGH Nr 106/2020 z 16 grudnia 2020 i Nr 107/2020 z 21 grudnia 2020
wprowadzającymi zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników AGH,
ogłaszam uruchomienie „systemu motywacyjnego” dla pracowników AGH
w zakresie:
I.

Przyznawania dodatku okresowego za publikacje naukowe, które ukazały
się w latach 2019 i 2020, tzw. filar I, zgodnie z regulaminem będącym
załącznikiem nr 15a do Regulaminu wynagradzania pracowników AGH
https://dok.agh.edu.pl/att.php/10438/2/ZARZA%CC%A8DZENIE%20106
_2020%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202.pdf (dostępnym tylko
dla komputerów w domenie AGH lub poprzez VPN)

a) Zgodnie z regulaminem filaru I (par.5 ust.2) i informacją otrzymaną
z Centrum Obsługi Nauki, liczba miejsc premiowanych dodatkiem dla
dyscyplin ewaluowanych w AGH w 2021 roku wynosi:

Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Ekonomia i finanse
Informatyka
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
Inżynieria Biomedyczna
Inżynieria Chemiczna
Inżynieria Lądowa i Transport
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Mechaniczna
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków
paw. D-16 (ul. Kawiory 30, 30-055 Kraków), II piętro
kom. +48 783 94 07 61
e–mail: marprzyb@agh.edu.pl

17
2
2
12
4
8
9
29
19

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Matematyka
Nauki Chemiczne
Nauki Fizyczne
Nauki o Kulturze i Religii
Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Nauki o Ziemi i Środowisku
Nauki Socjologiczne

24
6
7
11
1
7
10
3

b) Zgodnie z regulaminem filaru I (par.5 ust.4) i uchwałą Rady Programowej
Projektu IDUB z 22 grudnia 2020, podstawą do sporządzenia list
rankingowych na rok 2021 jest suma punktów za osiągnięcia naukowe
pracownika (określone w par.4 ust.1 i 3 regulaminu) w latach 2019 i 2020,
wykazane w Bibliografii Publikacji Naukowych Pracowników AGH na dzień 10
lutego 2021 (czyli tylko do 10 lutego 2021 można tę bazę uzupełniać).
c) Zgodnie z regulaminem filaru I (par.4 ust.7), autorzy mogą złożyć
oświadczenia o ich procentowym udziale w osiągnięciu (podpisane przez
WSZYSTKICH współautorów): początkowo w formie skanu dokumentu
przesłanego na adres: bpp.skany@bg.agh.edu.pl (docelowo oświadczenia
powinny być złożone w oryginale). Ostatecznym terminem przekazania
skanów oświadczeń jest piątek, 12 lutego 2021. Oczywiście przedmiotem
oświadczeń powinny być publikacje zaliczane do osiągnięć zgodnie z par.4
ust.1 i 3, a więc te o punktacji całkowitej równej lub większej niż 100 pkt.
(wg wykazu ministerialnego obowiązującego w dniu ukazania się publikacji)
opublikowane w latach 2019 i 2020.
d) Zgodnie z regulaminem filaru I (par.5 ust.5), z wnioskami o przyznanie
dodatków okresowych wystąpię do Rektora AGH po otrzymaniu uchwał Rad
Dyscyplin zawierających listy rankingowe.
e) Zgodnie z regulaminem filaru I (par.6 ust.3) i uchwałą Rady Programowej
Projektu IDUB z 22 grudnia 2020, miesięczna wysokość dodatku
(wypłacanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021) wynosi 2.500,PLN brutto.

II.

Przyznawania dodatków jednorazowych za publikacje naukowe, które
ukazały się w 2020 roku i będą się ukazywać w 2021, tzw. filar II,
zgodnie z regulaminem będącym załącznikiem nr 15b do Regulaminu
wynagradzania pracowników AGH
https://dok.agh.edu.pl/att.php/10438/3/ZARZA%CC%A8DZENIE%20106
_2020%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203.pdf

a) Zgodnie z regulaminem filaru II (par.6 ust.1) za rok 2021 dodatki
jednorazowe będą przyznawane na podstawie wniosków składanych
w sposób ciągły w trakcie roku kalendarzowego, począwszy od dnia
przyznania przez Rektora dodatków okresowych (filar I) na rok 2021 (o czym

poinformuję w osobnym ogłoszeniu). Wnioski mogą dotyczyć publikacji
wcześniej zarejestrowanych w Bibliotece Głównej AGH, o punktacji całkowitej
równej lub większej niż 100 pkt. (wg wykazu ministerialnego obowiązującego
w dniu ukazania się publikacji).
b) Zgodnie z regulaminem filaru II (par.7 ust.2), autorzy mogą złożyć
oświadczenie o ich procentowym udziale w osiągnięciu (podpisane przez
WSZYSTKICH współautorów). Początkowo wystarczy skan oświadczenia
przesłany do Biblioteki Głównej AGH na adres: bpp.skany@bg.agh.edu.pl,
jakkolwiek docelowo oświadczenia powinny być złożone w oryginale.
Potrzebne są oświadczenia o udziałach wszystkich współautorów, bo w 2022
roku będą wykorzystane do wyliczenia ewentualnych dodatków okresowych
(filar I) przyznawanych za publikacje m.in. z 2021 roku. Natomiast we
wniosku składanym równocześnie w systemie informatycznym (którego
parametry podam wkrótce w osobnym ogłoszeniu) wystarczy podać tylko
udziały autorów z AGH w stosunku do udziału wszystkich współautorów,
którzy podali afiliację AGH, jakkolwiek muszą one być spójne z udziałami
wszystkich autorów określonymi w oświadczeniu. Tak określone udziały
autorów z AGH w danej publikacji będą odpowiadały ich udziałom w kwocie
dodatku jednorazowego przyznawanego za tę publikację.
c) Zgodnie z regulaminem filaru II (par.9 ust.5 i 9) złożone wnioski będą
weryfikowane przez Bibliotekę Główną, a spełnienie wymogów formalnych
do otrzymania dodatku będzie weryfikowane przez Biuro Projektu IDUB.
d) Zgodnie z regulaminem filaru II (par.9 ust.9 i 10), z wnioskami o przyznanie
dodatków jednorazowych będę występował do Rektora AGH raz w miesiącu.
e) O dodatki jednorazowe za publikacje z 2020 roku wystąpię do Rektora AGH
jak najszybciej po 12 lutym 2021, czyli po zebraniu przez Bibliotekę Główną
AGH oświadczeń, o których mowa w punkcie Ic) tego ogłoszenia (i ich
weryfikacji przez Bibliotekę i Biuro Projektu IDUB). O dodatki będę
występował na podstawie wniosków złożonych przez autorów w systemie
informatycznym (którego parametry podam wkrótce w osobnym ogłoszeniu).
We wnioskach tych wystarczy podać tylko udziały autorów z AGH w stosunku
do udziału wszystkich współautorów podających afiliację AGH (jakkolwiek
udziały te muszą być spójne z oświadczeniami wszystkich współautorów
zbieranymi przez Bibliotekę Główną). Na podstawie tak określonych udziałów
pracowników AGH w publikacjach wyliczone zostaną ich udziały w kwotach
dodatków jednorazowych przyznawanych za publikacje z 2020.
Wszystkim beneficjentom zarówno dodatków okresowych (filar I), jak i dodatków
jednorazowych (filar II), już teraz serdecznie gratuluję!
Z poważaniem -

