
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 REKTORA UNIWERSYTETU  

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 17 lipca 

2017 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania publikacji 

pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu  

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

 

Mając na uwadze przepisy dotyczące oceny parametrycznej i kategoryzacji jednostek 

naukowych, zasady dotyczące funkcjonowania systemu oceny okresowej pracowników oraz 

obowiązki sprawozdawcze Uniwersytetu w stosunku do organów administracji państwowej 

w  zakresie rozwoju badań naukowych i dydaktyki, na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz 

§ 54 ust. 1 statutu UPH zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się zasady dokumentowania i upowszechniania publikacji pracowników, 

doktorantów i studentów UPH, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem zasad, o których mowa w ust. 1, sprawuje prorektor 

właściwy ds. nauki. 

3. Nadzór nad przestrzeganiem procedur dotyczących dokumentowania dorobku 

pracowników zatrudnionych w podstawowych jednostkach organizacyjnych sprawują 

prodziekani właściwi ds. nauki. 

 

Rektor Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 



§ 2 

Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 14/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie 

dokumentowania i upowszechniania publikacji pracowników Uniwersytetu  

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR 

dr hab. Tamara Zacharuk 

profesor nadzwyczajny 

  



Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 69/2017 

Zasady dokumentowania i upowszechniania dorobku 

piśmienniczego naukowego pracowników, doktorantów i studentów 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

 

§ 1  

1. Piśmienniczy dorobek naukowy pracowników, doktorantów i studentów UPH 

rejestruje się, w prowadzonej przez Bibliotekę Główną, bazie „Bibliografii publikacji 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, zwanej dalej Bazą. 

2. Zobowiązuje się pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie (bez względu na 

wymiar czasu pracy) oraz doktorantów UPH do rejestrowania swojego 

piśmienniczego dorobku naukowego w Bazie. 

 

 

§ 2 

1. W Bazie dokumentuje się piśmienniczy dorobek naukowy pracowników, doktorantów 

i  studentów UPH, który powstał w trakcie zatrudnienia lub studiów w UPH i z afiliacją 

UPH oraz właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej. W bazie może być także 

dokumentowany dorobek naukowy innych osób z afiliacją UPH i właściwej 

podstawowej jednostki organizacyjnej, o ile zostaną zgłoszone. 

2. Doktoranci oraz studenci publikujący swoje prace naukowe z afiliacją UPH 

zobowiązani są do przekazywania informacji w tym zakresie, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 4 i 5, po uprzednim zatwierdzeniu zgłoszenia przez opiekuna 

naukowego. 

3. Zarejestrowany w Bazie piśmienniczy dorobek naukowy, spełniający zasady 

określone w obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego ds. nauki w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, jest 

punktowany. 

§ 3 

1. Baza jest jedynym źródłem informacji o dorobku piśmienniczym Uniwersytetu na 

potrzeby: 

1) akredytacji, parametryzacji i kategoryzacji, strategii rozwoju jednostki, systemów 

PBN, POL-on, itp.; 



2) oceny indywidualnej pracowników, doktorantów; 

3) opracowywania rankingów, zestawień statystycznych, raportów bibliometrycznych 

i  bibliograficznych na zamówienie władz UPH; 

4) opracowywania zestawień bibliometrycznych i bibliograficznych dla pracowników 

i  doktorantów; 

5) ubiegania się o różne formy finansowania, np. granty, stypendia; 

6) postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, stopnia naukowego doktora 

habilitowanego oraz doktora; 

7) przedłużenia zatrudnienia; 

8) wniosków o nagród; 

9) innych uzasadnionych potrzeb. 

2. Wszystkie zestawienia (raporty bibliometryczne i bibliograficzne, statystyczne) 

przygotowane w formie wydruku z Bazy, są dokumentami potwierdzającymi dorobek 

naukowy osoby lub jednostki. 

3. Zestawienia, o których mowa w ust. 2, mogą otrzymywać: 

1) Rektor, prorektor ds. nauki – wszystkie rodzaje zestawień; 

2) kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych - wszystkie rodzaje zestawień 

dotyczące właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej; 

3) dyrektorzy instytutów – zestawienia dotyczące właściwego instytutu; 

4) pracownicy, doktoranci – zestawienia dotyczące własnego dorobku naukowego. 

§ 4 

1. W Bazie dokumentuje się publikacje utrwalone w postaci drukowanej lub elektronicznej, 

posiadające dane o wydawcy, miejscu i roku wydania oraz numer ISBN, ISSN lub DOI. 

Publikacją elektroniczną jest tekst zamieszczony na nośniku elektronicznym (np. CD -

ROM) lub na stronach internetowych. 

2. Rejestracji w Bazie podlegają w szczególności: 

1) prace doktorskie; 

2) artykuły opublikowane w czasopismach naukowych i wydawnictwach ciągłych 

zbiorowych; 

3) monografie, podręczniki i inne wydawnictwa zwarte; 

4) rozdziały/fragmenty w monografiach, podręcznikach i innych wydawnictwach 

zwartych; 

5) referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych; 

6) recenzje, polemiki, wywiady, głosy w dyskusji, listy do redakcji, opublikowane 

w  czasopismach; 



7) opracowania; 

8) tłumaczenia tekstów zagranicznych; 

9) inne (hasła encyklopedyczne, biogramy, nekrologi). 

3. W Bazie nie rejestruje się publikacji: 

1) bez afiliacji UPH; 

2) z afiliacją inną niż UPH; 

3) przekazanych do redakcji, będących w druku lub planowanych do wydania, 

o  statusie online first, corrected proof, in press, itp.; 

4) materiałów powielanych, maszynopisów, materiałów do użytku wewnętrznego, 

referatów wygłoszonych na konferencjach, jeśli nie zostały opublikowane, (tj. jeśli nie 

posiadają numeru ISBN lub ISSN); 

5) pozycji z prasy codziennej i czasopism popularnych; 

6) kolejnych wydań, jeśli nie są zmienione, zaktualizowane lub uzupełnione (informacja 

o kolejnym wydaniu zamieszczana jest przy opisie pierwszego wydania); 

7) wersji językowych (informacja o wersji językowej przy opisie pierwotnej); 

8) przedruków, które otrzymują uwagę o pierwodruku; 

9) dokumentów, w których brak wystarczających danych do sporządzenia opisu 

bibliograficznego. 

§ 5 

1. Autorzy zgłaszają swój dorobek piśmienniczy bezpośrednio do Oddziału Informacji 

Naukowej Biblioteki Głównej UPH – osobiście (na nośniku elektronicznym) lub drogą 

elektroniczną na adres publikacje@uph.edu.pl , według wzorów określonych 

w  załącznikach, w terminie 30 dni od ukazania się publikacji. 

2. Dorobek piśmienniczy rejestruje się na podstawie oryginału lub kopii pracy, zawierającej 

informacje, pozwalające na jego identyfikację oraz sporządzenie z autopsji opisu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. W przypadku, gdy publikacje stanowiące dorobek pracownika nie są dostępne 

w  Bibliotece Głównej, pracownik zobowiązany jest dostarczyć do Oddziału Informacji 

Naukowej BG: 

1) w przypadku artykułu – opublikowany pełny tekst w wersji drukowanej lub 

elektronicznej (pdf/link do strony www/ identyfikator URI lub DOI); 

2) w przypadku książki - opublikowany pełny tekst w wersji drukowanej lub 

elektronicznej (pdf/link do strony www/ identyfikator URI lub DOI); 

3) w przypadku rozdziału w książce  - opublikowaną całą książkę w wersji drukowanej 

lub elektronicznej (pdf/link do strony www/ identyfikator URI lub DOI). 

mailto:publikacje@uph.edu.pl


4. Publikacje drukowane, po dokonaniu ich opracowania, zwraca się ich autorom. 

5. W przypadku, gdy publikacje stanowiące dorobek pracownika są dostępne w Bibliotece 

Głównej, autor zobowiązany jest dostarczyć jedynie zgłoszenie. 

6. Rejestracji zgłoszonych publikacji w Bazie dokonuje się zgodnie z kolejnością wpływu 

zgłoszeń i dostarczeniem kompletnych informacji w tym zakresie. 

7. Zakres informacji rejestrowanych w Bazie może ulec zmianie w przypadku zmiany 

przepisów określających wymagania dotyczące zgłaszania dorobku publikacyjnego 

jednostek naukowych do zewnętrznych systemów raportowania (Polska Bibliografia 

Naukowa). 

§ 6 

1. Autorzy publikacji naukowych zobowiązani są do: 

1) bieżącego i systematycznego przekazywania informacji o publikacjach; 

2) weryfikowania informacji ujawnionych w Bazie, a w przypadku wystąpienia 

rozbieżności lub braków, do ich uzupełnienia; 

3) przekazywania informacji w przypadku uzyskania stopnia lub tytułu naukowego oraz 

w przypadku zmiany danych osobowych lub zatrudnienia w innej jednostce 

organizacyjnej UPH. 

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości przy dokumentowaniu dorobku w szczególności 

w  zakresie jego  zaliczenia i uznania publikacji jako monografii lub jej rozdziału decyzje 

w tej sprawie podejmują kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych UPH. 

§ 7 

1. W celu zapewnienia prawidłowej aktualizacji danych w Bazie ustala się, że niżej 

wymienione osoby przekazują do Oddziału Informacji Naukowej  Biblioteki Głównej 

następujące informacje: 

1) Kierownik Działu Spraw Pracowniczych - wykaz zatrudnionych w ramach stosunku 

pracy nauczycieli akademickich oraz wykaz zatrudnionych pracowników 

inżynieryjno-technicznych lub naukowo-technicznych wraz z oznaczeniem 

podstawowej jednostki organizacyjnej, instytutu lub katedry w przypadku Wydziału 

Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz zajmowanych stanowisk, według stanu na 

dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego, a także informacje o zmianach 

kadrowych na koniec każdego miesiąca; 

2) Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych - wykaz uczestników studiów 

doktoranckich, według stanu na dzień 30 września; 



3) Promotorzy - wykaz osób ubiegających się o stopień naukowy doktora, które nie są 

uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez UPH, bezpośrednio po 

otwarciu przewodu doktorskiego. 

§ 8 

1. Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH jest odpowiedzialny za: 

1) dokumentowanie piśmienniczego dorobku naukowego UPH; 

2) rozpowszechnianie informacji nt. dorobku ujawnionego w Bazie; 

3) wykonywanie analiz dorobku. 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 

czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 804) 

dane o publikacjach wprowadzone do Bazy są eksportowane do Polskiej Bibliografii 

Naukowej, będącej  częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce 

i  Szkolnictwie Wyższym „POL-on”. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące „Bibliografii Publikacji Uniwersytetu Przyrodniczo- 

Humanistycznego w Siedlcach” publikuje się na stronie Biblioteki Głównej: 

http://www.bg.uph.edu.pl/dorobek-naukowy. 

4. Informacji w zakresie „Bibliografii Publikacji Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach” udziela Oddział Informacji Naukowej Biblioteki 

Głównej UPH, tel. 25 643 17 48; email: publikacje@uph.edu.pl. 

§ 9 

Ustala się wzory: 

1. zgłoszenia książki – określony w załączniku Nr 1; 

2. zgłoszenia artykułu – określony w załączniku Nr 2; 

3. zgłoszenia rozdziału – określony w załączniku Nr 3; 

4. oświadczenia w sprawie multiafiliacji – określonego w załączniku Nr 4 

 

ZATWIERDZAM 

REKTOR 

dr hab. Tamara Zacharuk 

profesor nadzwyczajny 

http://www.bg.uph.edu.pl/dorobek-naukowy
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