
Zarządzenie nr 5 /2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie 
obowiązku afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników, 
doktorantów i studentów UPH 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (tj. Dz. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 pkt 25 statutu UPH, zarządza się, 

co następuje: 

§ 1 
1. W celu identyfikacji publikacji naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach, pracownicy, doktoranci i studenci zobowiązani są do posługiwania się afiliacją 
Uniwersytetu tj. wskazaniem Uniwersytetu jako miejsca prowadzenia badań naukowych, 

prac rozwojowych i twórczych, których wyniki stanowią podstawę opracowania publikacji. 
2. W przypadku reprezentowania UPH w przestrzeni publicznej zobowiązuje się pracowników, 

doktorantów i studentów do podawania afiliacji lub zadbania o podanie afiliacji przez osobę 
prowadzącą debatę, wywiad, spotkanie w mediach, publicznych debatach, spotkaniach 

związanych z działalnością Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także pracowników, doktorantów i studentów 

UPH przebywających na urlopach, stażach, stypendiach itp. W takich przypadkach zaleca 
się podawanie obydwu afiliacji — UPH oraz instytucji goszczącej. 
4. Emerytowani pracownicy Uniwersytetu mogą afiliować do Uniwersytetu swój dorobek 

piśmienniczy. 

§ 2 
1. W celu prawidłowej identyfikacji publikacji, których autorami są pracownicy, doktoranci 
i studenci UPH ustala się jednolitą nazwę Uczelni wskazywaną przez autorów w afiliacji: 
1) dla publikacji polskich - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: 

2) dla publikacji zagranicznych - Siedlce University of Natural Sciences and Humanities 
lub Siedlce University. 

2. Nazwę Uczelni podaje się przed nazwą wydziału lub jednostki organizacyjnej, w której 
zatrudniony jest autor publikacji. Jeśli wydawca wymaga inaczej, wówczas nazwa Uczelni 

podawana jest w wersji skróconej — Siedlce University. 
3. W przypadku podawania nazwy jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, 

afiliację podaje się według następujących wzorów: 
1) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział , lub nazwa innej jednostki; 
2) Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of , lub nazwa innej jednostki;  

3) Siedlce University, Faculty of , lub nazwa innej jednostki.



4. Nazwy wydziałów w języku angielskim określa Zarządzenie Rektora Nr 87/2021 z dnia 
15 czerwca 2021 roku w sprawie określenia nazwy wydziałów w niektórych językach obcych. 

§ 3 
1. 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 Uniwersytetu i właściwego wydziału / instytutu. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. W przypadku braku informacji o afiliacji w publikacji, autor składa pisemne oświadczenie, 

że publikacja jest afiliowana do UPH. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§4 
1. Prawidłowy zapis afiliacji gwarantuje właściwe indeksowanie i wyszukiwanie publikacji 
w bazach danych, zwiększenie cytowalności oraz wykorzystanie wszystkich publikacji 

w ewaluacji dyscyplin oraz ocenie indywidualnej pracownika. 
2. Wymaganym elementem afiliacji jest adres e-mail autora w domenie UPH. Adres e-mail, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien być stosowany we wszelkich 
kontaktach z wydawcami, mediami i innymi podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 2. 

§ 5 
Publikacje naukowe, które zostały złożone do druku przed wejściem w życie niniejszego 
zarządzenia, będą rejestrowane w bazie bibliograficznej na dotychczasowych zasadach. 

§6 
Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 101/2019 z dnia 11 października 2019 roku w sprawie 
afiliacji osiągnięć naukowych i twórczych pracowników, doktorantów UPH oraz określenia  

jej zasad. 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

prof. dr hab. Mirosław Minkina 



Oświadczenie o multiafiliacji 

imię i nazwisko 

jednostka organizacyjna 

e-mail w domenie uph

ORCID id 

Niniejszym oświadczam, że tekst pt. 

opublikowany w: 

w czasopiśmie (tytuł czasopisma, tom, numer, strony) 

w monografii (tytuł, pod redakcją, wydawnictwo, rok wydania, nr stron, 
ISBN lub ISSN) 

praca w wersji elektronicznej (adres internetowy): DOI 

z wielokrotną afiliacją dla: 

1. 

2. 

afiliuję na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Jednocześnie 
oświadczam, że pozostałe jednostki naukowe wykazane jako afiliacje zostały 
poinformowałem o w/w decyzji. 

/data, czytelny podpis autora/ 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora Nr 5/2023

Formularz należy zgłaszać wyłącznie z imiennego adresu z domeny uph



Oświadczenie w przypadku braku afiliacji 

imię i nazwisko 

jednostka organizacyjna 

e-mail w domenie uph

ORCID id 

Oświadczam, że poniższe publikacja/e powstały w związku z prowadzeniem przeze 

mnie działalności naukowej  w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym 

w Siedlcach w ramach dyscypliny 

i nie zostały afiliowane do żadnej innej jednostki. 

1. 

2. 

3. 

/data, podpis autora/ 

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora Nr 5/2023

Formularz należy zgłaszać wyłącznie z imiennego adresu z domeny uph
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