Zasady przyznawania dodatku za aktywność
dla pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
za publikacje i uzyskane patenty

1. Dodatek za aktywność jest przyznawany zgodnie z §22 Regulaminu wynagradzania
pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Załącznik do Zarządzenia
nr 19 Rektora PK z dnia 4 marca 2020 r.) pracownikom Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej i wypłacany w formie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego
przez jeden lub kilka miesięcy.
2. Dodatek jest przyznawany za:
- opublikowanie artykułu afiliowanego na Wydział Mechaniczny PK w dyscyplinie Inżynieria
mechaniczna, w czasopiśmie znajdującym się na wykazie czasopism obowiązującym
w dniu opublikowana artykułu w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma,
- uzyskanie patentu afiliowanego na PK i udzielonego przez Urząd Patentowy RP lub
udzielony podmiotowi w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju „OECD” albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej
(Patent Cooperation Treaty).
3. Całkowita kwota dodatku (brutto) za opublikowanie artykułu, bądź udzielony patent,
przypadająca dla wszystkich autorów z Wydziału Mechanicznego (wraz z uczestnikami
Szkoły Doktorskiej PK) jest wyznaczana z uwzględnieniem współczynnika korekcyjnego
n
, przy warunku, że całkowita kwota premii nie może być mniejsza niż
m
10% kwoty całkowitej, gdzie n - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego lub
monografii, będących pracownikami Wydziału Mechanicznego PK lub osobami ze Szkoły
Doktorskiej PK w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, m - oznacza liczbę autorów ogółem
i przyjmując całkowitą kwotę z artykuł w wysokości:
- 10 000 zł za artykuł opublikowany w czasopiśmie za 200 punktów;
- 7 000 zł za artykuł opublikowany w czasopiśmie za 140 punktów;
- 5 000 zł za artykuł opublikowany w czasopiśmie za 100 punktów;
- 3 500 zł za artykuł opublikowany w czasopiśmie za 70 punktów.
4. Całkowita kwota dodatku (brutto) za udzielony patent, przypadająca dla wszystkich
autorów z Wydziału Mechanicznego (wraz z uczestnikami Szkoły Doktorskiej PK
w dyscyplinie inżynieria mechaniczna) jest wyznaczana z uwzględnieniem współczynnika

wynoszącego

n
- przy warunku, że całkowita kwota premii nie może być
m
mniejsza niż 10% kwoty całkowitej, gdzie n - oznacza liczbę twórców patentu będących
pracownikami Wydziału Mechanicznego PK lub osobami ze Szkoły Doktorskiej PK, m oznacza liczbę twórców ogółem i przyjmując całkowitą kwotę za patent w wysokości:
- 7 500 zł. w przypadku patentu europejskiego albo patentu przyznanego za granicą w co
najmniej jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

korekcyjnego wynoszącego

pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej i afiliowany jest na Politechnikę Krakowską,
- 5 000 zł. za patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i afiliowany
na Politechnikę Krakowską,
- 2 500 zł. w przypadku patentu przyznanego innemu podmiotowi niż Politechnika
Krakowska.
5. Dodatek jest przyznawana na wniosek autora/autorów osiągnięcia, przygotowany zgodnie
z Załącznikiem nr 12 do Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej.
Przyjmuje się, że udział autorów w dokonaniu jest równy. Osiągnięcie musi być
potwierdzone wydrukiem z Bibliografii Publikacji Pracowników PK, albo wydrukiem
ogłoszenia patentu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, „Europejskim Biuletynie
Urzędowym” lub w innej równoważnej publikacji za granicą.

6. Dodatek można uzyskać za opublikowanie artykułu nie wykraczającego poza dwukrotność
liczby slotów przypadających dla danego autora w latach 2017-2021, zgodnie z wymiarem
etatu, za które została przyznana premia. W przypadku autora uwzględnianego
w niepełnym udziale w liczbie N dyscypliny inżynieria mechaniczna, w ograniczeniu brany
jest pod uwagę udział zgodny z deklarowanym w oświadczeniu osoby czasem pracy
w dyscyplinie.
7. Otrzymanie dodatku nie blokuje uzyskania dodatkowego wynagrodzenia dla
wyróżniających się pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (Lider), dodatku
okresowego za autorstwo lub współautorstwo wysoko punktowanych artykułów naukowych lub
patentów dla pracowników dydaktycznych, Nagrody JM Rektora PK lub Nagrody Dziekana

Wydziału Mechanicznego za osiągnięcia naukowe.

