
  

Zarządzenie nr 8/2023 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 24 lutego 2023 roku 

w sprawie: zmiany załączników do zarządzenia nr 34/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie 

rejestrowania publikacji naukowych pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. 

Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

Na podstawie: 

 

- art.23 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Zmianie ulega treść załączników, o których mowa w § 6 ust. 1 zarządzenia nr 34/2022 Rektora 

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie rejestrowania 

publikacji naukowych pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie: 

a) „Publikacje – Oświadczenie Informacyjne – artykuł w czasopiśmie”, który stanowi załącznik 

nr 1 do zarządzenia nr 34/2022 w sprawie rejestrowania publikacji naukowych pracowników 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie  

b) „Publikacje – Oświadczenie Informacyjne – monografia, rozdział w monografii/książka, 

rozdział w książce”, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2022  w sprawie 

rejestrowania publikacji naukowych pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie  

w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie załączników zastępuje się brzmieniem w nowym 

kształcie jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2023 

Rektora PUZ  im. Ignacego Mościckiego       

w Ciechanowie z dnia 24.02.2023 r. 

* formularz „Publikacje - Oświadczenie Informacyjne” oraz wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji 

dostępny jest na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.puzim.edu.pl w zakładkach  Biblioteka oraz Dorobek 

naukowy pracowników 

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE - PUBLIKACJA W CZASOPIŚMIE 

 

I. DANE O PUBLIKACJI 

Tytuł publikacji 

 

 

Tytuł publikacji w języku 

obcym* 

 

 

Pełny tytuł czasopisma 

 

 

ISSN i e-ISSN* 

 

 

Rok  

 

 

Tom 

 

 

Numer 

 

 

 

Impact Factor * 

 

 

Strony od – do 

 

 

Liczba pozycji  

w bibliografii 

 

 

Data publikacji  

 

 

DOI 

 

 

Adres url 

 

 

Język publikacji  

 

 

Ilość znaków 

typograficznych/arkuszy 

wydawniczych 
(w oparciu o informacje od wydawcy) 

 

 

Słowa kluczowe  

w języku polskim 

 

 

Słowa kluczowe  

w języku angielskim* 

 

 

Jeśli monografia jest 

materiałem 

pokonferencyjnym: 

 

 

Tytuł konferencji: 

 Skrócona nazwa konferencji: 

 

http://www.puzim.edu.pl/


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2023 

Rektora PUZ  im. Ignacego Mościckiego       

w Ciechanowie z dnia 24.02.2023 r. 

* formularz „Publikacje - Oświadczenie Informacyjne” oraz wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji 

dostępny jest na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.puzim.edu.pl w zakładkach  Biblioteka oraz Dorobek 

naukowy pracowników 

 Organizator konferencji: 

 

 Miejscowość, kraj: 

 

 

 Data konferencji: 

od-do  

(rrrr.mm.dd) 

 

*jeśli występuje 

Uwagi dotyczące publikacji….................................................................................................................. .............. 

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

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

II. DOSTĘP DO PUBLIKACJI 

Czy publikacja dostępna jest w Open Access? (TAK/NIE)………......................................... 

 Jeśli TAK:  

Termin udostępnienia publikacji  

w sposób otwarty: 

Zaznaczyć X 

właściwe 

 

Rodzaje wersji:  

 

Zaznaczyć  X 

właściwe 

 

Przed opublikowaniem  

BEFORE_PUBLICATION 

 Oryginalna wersja autorska 

ORIGINAL_AUTHOR 

 

W momencie opublikowania 

AT_PUBLICATION 

 Ostateczna wersja autorska 

FINAL_AUTHOR 

 

Po opublikowaniu 

AFTER_PUBLICATION* 

 Ostateczna wersja opublikowana 

FINAL_PUBLISHED 

 

Liczba miesięcy od opublikowania do 

udostępnienia w sposób otwarty*  

( *tylko dla AFTER PUBLICATION) 

 

 

 

Udostępniona w: 

 

Zaznaczyć X 

właściwe: 

Licencja, na jakiej publikacja jest dostępna (zaznaczyć X 

właściwe): 

Otwartym czasopiśmie 

OPEN_JOURNAL 

 

CC-BY  CC-BY-NC-SA  Otwartym repozytorium  

OPEN_REPOSITORY 

 

CC-BY-SA  CC-BY-NC-ND  Inne   

OTHER  

 

CC-BY-NC   OTHER  

CC-BY-ND     

 

III. DANE O FINANSOWANIU PUBLIKACJI 

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

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

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

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

http://www.puzim.edu.pl/


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2023 

Rektora PUZ  im. Ignacego Mościckiego       

w Ciechanowie z dnia 24.02.2023 r. 

* formularz „Publikacje - Oświadczenie Informacyjne” oraz wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji 

dostępny jest na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.puzim.edu.pl w zakładkach  Biblioteka oraz Dorobek 

naukowy pracowników 

IV. CHARAKTERYSTYKA PUBLIKACJI (zaznaczyć właściwe X w każdej z kolumn)

Artykuł naukowy  Praca kazuistyczna  

Artykuł popularnonaukowy  Praca oryginalna  

Artykuł konferencyjny  Praca popularnonaukowa  

Artykuł recenzyjny  Praca poglądowa/przeglądowa  

V. AUTORSTWO/WSPÓŁAUTORSTWO ZGŁASZANEJ PUBLIKACJI 

Lp. Nazwisko, imię autora* Zatrudnienie (wydział, zakład)* Afiliacja 

PUZ 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

*W przypadku publikacji wieloautorskiej należy wpisać wszystkich współautorów publikacji. W kolumnie „Zatrudnienie (wydział, zakład)” 

wpisać Obcy w przypadku osób nieafiliujących w PUZ. 

VI. DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………….. 

ORCID……………………………………………………………………………………………………………… 

Dziedzina i dyscyplina autora, pod którą publikacja zostanie wprowadzona 

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

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu:………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość, data i podpis zgłaszającego 

http://www.puzim.edu.pl/


Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 8/2023 

Rektora PUZ  im. Ignacego Mościckiego       

w Ciechanowie z dnia 24.02.2023 r. 

 
 

* formularz „Publikacje - Oświadczenie Informacyjne” oraz wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji 

dostępny jest na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.puzim.edu.pl w zakładkach  Biblioteka oraz Dorobek 

naukowy pracowników 
 
 

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – MONOGRAFIA/ ROZDZIAŁ            

W MONOGRAFII  

I. DANE O PUBLIKACJI 

Tytuł rozdziału 

 

 

Tytuł rozdziału w języku 

obcym* 

 

 

Tytuł całości 

 

 

Tytuł całości w języku 

obcym* 

 

 

Oznaczenie 

odpowiedzialności (autor, 

redakcja naukowa) 

 

 

Numer wydania*  

 

 

Miejsce wydania, nazwa 

wydawcy, rok wydania 

 

 

Tytuł serii* 

 

 

ISBN i e-ISBN* 

 

 

Jeśli monografia jest 

materiałem 

pokonferencyjnym: 

 

Tytuł konferencji  

Skrócona nazwa 

konferencji  

 

 

Organizator 

konferencji 

 

 

Miejscowość, kraj 

 

 

Data konferencji: 

od-do  

(rrrr.mm.dd) 

 

 

Data publikacji  

 

 

Adres url (lokalizacja 

elektroniczna publikacji) 

 

 

Język publikacji  

 

 

 

http://www.puzim.edu.pl/


Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 8/2023 

Rektora PUZ  im. Ignacego Mościckiego       

w Ciechanowie z dnia 24.02.2023 r. 

 
 

* formularz „Publikacje - Oświadczenie Informacyjne” oraz wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji 

dostępny jest na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.puzim.edu.pl w zakładkach  Biblioteka oraz Dorobek 

naukowy pracowników 
 
 

Ilość znaków 

typograficznych/arkuszy 

wydawniczych 
(w oparciu o informacje od wydawcy) 

 

 

 

Słowa kluczowe  

w języku polskim 

 

 

Słowa kluczowe  

w języku obcym* 

 

 

*jeśli występuje 

Uwagi dotyczące publikacji….................................................................................................................. .............. 

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

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

II. DOSTĘP DO PUBLIKACJI 

Czy publikacja dostępna jest w Open Access? (TAK/NIE)………......................................... 

 Jeśli TAK:  

Termin udostępnienia publikacji  

w sposób otwarty: 

Zaznaczyć X 

właściwe 

 

Rodzaje wersji:  

 

Zaznaczyć  X 

właściwe 

 

Przed opublikowaniem  

BEFORE_PUBLICATION 

 Oryginalna wersja autorska 

ORIGINAL_AUTHOR 

 

W momencie opublikowania 

AT_PUBLICATION 

 Ostateczna wersja autorska 

FINAL_AUTHOR 

 

Po opublikowaniu 

AFTER_PUBLICATION* 

 Ostateczna wersja opublikowana 

FINAL_PUBLISHED 

 

Liczba miesięcy od opublikowania do 

udostępnienia w sposób otwarty*  

( *tylko dla AFTER PUBLICATION) 

 

 

 

Udostępniona w: 

 

Zaznaczyć X 

właściwe: 

Licencja, na jakiej publikacja jest dostępna (zaznaczyć X 

właściwe): 

Na stronie wydawcy 

PUBLISHER_WEBSITE 

 

CC-BY  CC-BY-NC-SA  W otwartym repozytorium 

OPEN_REPOSITORY 

 

CC-BY-SA  CC-BY-NC-ND  Inne   

OTHER  

 

CC-BY-NC   OTHER  

CC-BY-ND     

 

 

http://www.puzim.edu.pl/


Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 8/2023 

Rektora PUZ  im. Ignacego Mościckiego       

w Ciechanowie z dnia 24.02.2023 r. 

 
 

* formularz „Publikacje - Oświadczenie Informacyjne” oraz wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji 

dostępny jest na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.puzim.edu.pl w zakładkach  Biblioteka oraz Dorobek 

naukowy pracowników 
 
 

III. DANE O FINANSOWANIU PUBLIKACJI 

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

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

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

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

IV. CHARAKTERYSTYKA PUBLIKACJI (zaznaczyć właściwe X w każdej z kolumn) 

 

a) Monografia naukowa lub materiały konferencyjne 

Materiały konferencyjne – 

wydawnictwo zwarte 

 Praca kazuistyczna  

Monografia naukowa  Praca oryginalna  

Monografia naukowa – edycja 

tekstów źródłowych 

 Praca popularnonaukowa  

Praca poglądowa/przeglądowa  

Monografia naukowa - przekład   

 

  

b) Redakcja monografii naukowej  

Redakcja monografii naukowej  Praca kazuistyczna  
Redakcja monografii naukowej – 

edycja tekstów źródłowych 
 Praca oryginalna  

Redakcja monografii naukowej – 

przekład 
 Praca popularnonaukowa  

 Praca poglądowa/przeglądowa  

 

c) Rozdział w monografii naukowej  

Rozdział w monografii naukowej  Praca kazuistyczna  
Rozdział w monografii naukowej – 

edycja tekstów źródłowych 
 Praca oryginalna  

Rozdział w monografii naukowej – 

przekład 
 Praca popularnonaukowa  

Rozdział encyklopedyczny  Praca poglądowa/przeglądowa  
Rozdział konferencyjny   

 

 

V. AUTORSTWO/WSPÓŁAUTORSTWO ZGŁASZANEJ PUBLIKACJI 

Lp. Nazwisko, imię autora* Zatrudnienie (wydział, zakład)* Afiliacja 

PUZ 

1  

 

  

2  

 

  

http://www.puzim.edu.pl/


Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 8/2023 

Rektora PUZ  im. Ignacego Mościckiego       

w Ciechanowie z dnia 24.02.2023 r. 

 
 

* formularz „Publikacje - Oświadczenie Informacyjne” oraz wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji 

dostępny jest na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.puzim.edu.pl w zakładkach  Biblioteka oraz Dorobek 

naukowy pracowników 
 
 

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

*W przypadku publikacji wieloautorskiej należy wpisać wszystkich współautorów publikacji. W kolumnie „Zatrudnienie (wydział, zakład)” 

wpisać Obcy w przypadku osób nieafiliujących w PUZ.  

VI. DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

Imię i 

nazwisko:……………………………………………………………………………………………………... 

ORCID………………………………………………………………………………………………………… 

Dziedzina i dyscyplina autora, pod którą publikacja zostanie wprowadzona 

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

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość, data i podpis zgłaszającego 

http://www.puzim.edu.pl/
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