
 
 

Zarządzenie nr 101/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo 

Humanistycznego w Siedlcach z dnia 11 października 2019 roku  

w sprawie afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników, 

doktorantów UPH oraz określenia jej zasad 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu UPH 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. W publikacjach naukowych, których autorami są pracownicy i doktoranci UPH przy 

imieniu  

i nazwisku autora, współautora, redaktora podaje się pełną nazwę UPH.  

2. Osoby niebędące pracownikami Uniwersytetu – emerytowani pracownicy, doktoranci 

niebędący uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych w UPH oraz studenci 

UPH mogą także afiliować do Uniwersytetu swój dorobek piśmienniczy. 

§ 2 

1. Publikacje zalicza się do dorobku naukowego UPH wyłącznie wtedy, gdy posiadają 

afiliację Uniwersytetu w języku polskim lub języku angielskim. 

2. Publikacje, w których podano inną nazwę Uniwersytetu nie są brane pod uwagę przy 

awansach, nagrodach i ocenach okresowych pracowników Uniwersytetu. 

3. Nie podlegają rejestracji, w prowadzonej przez UPH „Bibliografii publikacji UPH”, 

publikacje  

z afiliacją innej Uczelni niż UPH. 

4. Afiliacją nie jest wskazanie nazwy Uniwersytetu oraz nazwy jednostki organizacyjnej  

w notach biograficznych.  

§ 3 

1. W afiliacji przy imieniu i nazwisku autora, współautora, redaktora podaje się nazwę 

Uniwersytetu oraz nazwę wydziału, jako oznaczenie miejsca realizacji badań 

naukowych lub prac rozwojowych.  
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2. Nazwę Uniwersytetu podaje się w pierwszej kolejności, przed nazwą wydziału. 

3. W afiliacji można także używać oficjalnego, określonego w statucie, skrótu nazwy 

Uniwersytetu oraz pełnej nazwy wydziału. 

4. W przypadku braku informacji o afiliacji w publikacji, autor składa oświadczenie, 

że publikacja jest afiliowana do UPH, którego wzór określa załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

5. W przypadku gdy w afiliacji podano więcej niż jedną jednostkę naukową autor publikacji 

zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że jego publikacja należy  

do dorobku UPH i właściwej nazwy wydziału.  

§ 4 

Publikacje, o których mowa w § 1, które zostały złożone do druku przed wejściem w życie 

niniejszego zarządzenia, będą rejestrowane w bazie bibliograficznej na dotychczasowych 

zasadach. 

§ 5 

1. Oficjalną nazwą Uniwersytetu, którą należy posługiwać się przy podawaniu afiliacji jest:  

1) w języku polskim: 

a) pełna nazwa – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  

b) nazwa skrócona – UPH;  

2) w języku angielskim:  

a) pełna nazwa - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities,  

b) nazwa skrócona - Siedlce University. 

2. Ustala się nazwy wydziałów w języku angielskim: 

1) Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - Faculty of Exact and Natural Sciences; 

2) Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu - Faculty of Medical and Health 

Sciences; 

3) Wydziału Nauk Humanistycznych - Faculty of Humanities; 

4) Wydziału Nauk Społecznych - Faculty of Social Sciences; 

5) Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach  - Faculty of Agrobioengineering 

and Animal Husbandry. 

3. Wzory prawidłowej afiliacji UPH w języku polskim i angielskim znajdują się na stronie 

internetowej Uniwersytetu. 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 68/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie obowiązku 

afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników i doktorantów UPH, określenia jej 

zasad oraz określenia nazwy Uniwersytetu w niektórych językach obcych. 



§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni



Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 101/2019 

 

Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Klauzula 

informacyjna  

o ochronie danych osobowych (RODO) 

 

Oświadczenie ws. multiafiliacji 

Niniejszym oświadczam, że następująca publikacja:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

została przeze mnie opracowana i napisana w czasie mojej współpracy naukowej  

z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Wydziałem 

…………………………………………………………………………………………………………,  

i należy do jego dorobku naukowego.  

 

Jednocześnie oświadczam, że mimo iż wskazana publikacja była afiliowana przeze mnie 

również  

 

w …………………………………………………………………………….……………………….. 

………………………………………………………………………………………………….……… 

(podać nazwę instytucji) 

przypisuję tę pracę  Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, 

Wydziałowi 

……………………………………………………………………..…………………………………,  

Świadomy/świadoma* odpowiedzialności dyscyplinarnej za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia, potwierdzam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z 

prawdą. 

* niepotrzebne skreślić 

data i czytelny podpis ……………………………………………………………



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016)  informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  

w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, reprezentowany przez Rektora.  

2. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wyznaczył inspektora ochrony 

danych. Jest to osoba,   z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. e-mail: iod@uph.edu.pl.  

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Ustawa  

z dn. 27.06.1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2).  

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i usług Biblioteki 

Głównej UPH.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę 

użytkowników Biblioteki Głównej UPH, do momentu zaprzestania korzystania z jej 

usług. 

6. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) – Sygnity Business Solutions S. A. z siedzibą  

w Zielonej Górze - dostawcy oprogramowania komputerowego oraz świadczącym 

usługi: z zakresu doręczania korespondencji  

i przesyłek, a także instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

7. Użytkownik Biblioteki Głównej UPH ma prawo do: dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.  

8. Użytkownik Biblioteki Głównej UPH ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie 

wymaganym przez Administratora Danych oznacza brak możliwości korzystania z usług 

Biblioteki Głównej UPH.  

10. Dane Użytkowników BG UPH nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 

 

 

Podpisy autora / autorów 
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