
ZARZĄDZENIE NR 76/2021

REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wliczania dodatkowych godzin 
do pensum w ramach systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 43 ust. 3 Regulaminu pracy w Uniwersytecie 
Szczecińskim stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 132/2019 Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy 
w Uniwersytecie Szczecińskim, zarządza się, co następuje:

§1-

W zarządzeniu nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 maja 2020 r. 
w sprawie szczegółowych zasad wliczania dodatkowych godzin do pensum w ramach 
systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. We wniosku pracownika o wliczenie dodatkowych godzin do pensum wskazuje się 
wybitne osiągnięcia naukowe lub twórcze, o których mowa w § 2 ust. 2, uzyskane w okresie 
od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
2. Wniosek o wliczenie dodatkowych godzin za wybitne osiągnięcia naukowe lub twórcze 
do pensum składa się za pośrednictwem dyrektora instytutu lub kierownika jednostki 
międzywydziałowej do prorektora ds. kształcenia do dnia 30 czerwca 202Ir.
3. W przypadku publikacji naukowych wniosek określony w ust. 1 obejmuje osiągnięcia 
zgłoszone w Bazie Publikacji Naukowych Pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, 
zwanej dalej „Bazą PUBLI” w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. oraz 
wykazane i przypisane do dyscypliny w Bazie Bibliografia Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Kierowanie projektem lub uczestnictwo w nim potwierdza się dokumentem 
określającym charakter zaangażowania wnioskodawcy.
4. Wliczenie dodatkowych godzin do pensum za wybitne osiągnięcia naukowe lub twórcze, 
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3-6 w przypadku współautorstwa jest dzielone po równo 
pomiędzy współautorów będących pracownikami Uczelni.
5. Pracownikowi, któremu wliczono do pensum dodatkowe godziny za wybitne osiągnięcia 
naukowe lub twórcze przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustalone 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni oraz z uwzględnieniem tych dodatkowych 
godzin”.



2) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 
13 maja 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


