
Zarządzenie nr 34/2022 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 11 maja 2022 roku 

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 

Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczą ewidencjonowania i upowszechniania dorobku 

naukowego pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie, zwanej dalej „Uczelnią”. 

§ 2 

1. Dorobek naukowy pracowników Uczelni rejestruje się w Systemie bibliograficzno-

bibliometrycznym „Expertus”, zwanym dalej „Systemem”. 

2. Dane o publikacjach wprowadzone do Systemu są przekazywane do Polskiej Bibliografii 

Naukowej, zwanej dalej „PBN”, będącej częścią Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Publikacje niezarejestrowane w Systemie nie 

są włączane do zasobu PBN. 

§ 3 

1. Rejestracja dorobku naukowego w Systemie jest obowiązkiem pracownika Uczelni. 

2. Autorzy publikacji są zobowiązani do przekazywania informacji o publikacjach 

naukowych do Biblioteki Uczelnianej nie później niż w terminie 30 dni od dnia ukazania 

się publikacji. 

3. Autorzy publikacji naukowych są zobowiązani do bieżącej weryfikacji Systemu oraz 

w razie występowania w nim braków, do podjęcia działań zmierzających do 

niezwłocznego ich uzupełnienia. 

§ 4 

1. Ewidencjonowaniu podlega dorobek naukowy rozumiany jako publikacje wszystkich 

typów tworzone przez pracowników zatrudnionych w Uczelni bez względu na rodzaj 

zatrudnienia. 

2. System jest głównym źródłem informacji o publikacjach naukowych pracowników 

Uczelni. 



3. Przy dokonywaniu okresowej oceny pracowników Uczelni i przy przyznawaniu nagród za 

działalność naukową uwzględnia się wyłącznie publikacje naukowe zarejestrowane w 

Systemie. 

4. Publikacje opatrzone afiliacją innej szkoły wyższej niż Uczelnia nie są zaliczane do 

dorobku Uczelni i nie będą wprowadzane do PBN. 

5. Publikacje naukowe są zaliczane do dorobku Uczelni tylko wtedy, gdy posiadają afiliację 

Uczelni. Na prośbę pracownika istnieje możliwość zarejestrowania publikacji z inną 

afiliacją.  

6. Dorobek publikacyjny pracowników może być przypisany do osiągnięć tylko jednej 

jednostki naukowej, w przypadku publikacji o podwójnej afiliacji, bez względu na jej 

miejsce wydania, autor/autorzy zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenie informujące 

o jednostce, do której afiliują indeksowaną w bazie publikację.  

 

§ 5 

Rejestrowaniu w Systemie podlegają niżej wymienione rodzaje publikacji wydawanych w 

formie drukowanej lub elektronicznej: 

a) artykuł w czasopiśmie naukowym lub innym wydawnictwie ciągłym, 

b) monografia, podręcznik oraz inne wydawnictwa zwarte, 

c) rozdział w monografii, podręczniku lub innym wydawnictwie zwartym, 

d) referat, komunikat opublikowany w materiałach konferencyjnych, 

e) recenzja opublikowana w czasopiśmie, 

f) redakcja naukowa monografii, podręcznika lub innego wydawnictwa zwartego i/lub 

ciągłego. 

§ 6 

1. Opisy bibliograficzne publikacji sporządzane są w Bibliotece na podstawie prawidłowo 

wypełnionych formularzy: 

a) „Publikacje – Oświadczenie Informacyjne – artykuł w czasopiśmie” – stanowiące 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 

b) „Publikacje – Oświadczenie Informacyjne – monografia, rozdział w 

monografii/książka, rozdział w książce” – stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia. 

2. Do składanych Oświadczeń Informacyjnych należy dołączyć: 

a) oryginał publikacji lub, 

b) kserokopię, skan lub, 

c) adres internetowy publikacji, jeżeli publikacja ukazała się wyłącznie w wersji 

elektronicznej. 

3. W celu aktualizacji istniejącej bazy, zobowiązuje się wszystkich autorów do sprawdzenia, 

czy wszystkie ich publikacje zostały zarejestrowane w Systemie. 

4. Dane o publikacjach są przekazywane do PBN w cyklu kwartalnym przez pracownika 

Biblioteki. 



5. W celu zapewnienia właściwej aktualizacji danych o pracownikach, zobowiązuje się Dział 

Spraw Osobowych do przekazywania do Dyrektora Biblioteki: 

a) zatrudnionych w ramach stosunku pracy nauczycieli akademickich z oznaczeniem 

jednostki organizacyjnej i stanowiska według stanu na dzień 31 grudnia danego roku 

– raz w roku do 5 stycznia, 

b) informacji o zmianach kadrowych – raz na kwartał, do 5 dnia następnego kwartału. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 



  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/2022 
                                                                                                                                                             Rektora PUZ  im. Ignacego Mościckiego 

w Ciechanowie z dnia 11.05.2022  

 

* 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.  

 

PUBLIKACJE - Oświadczenie Informacyjne – artykuł w czasopiśmie* 
 

Autor / Autorzy 

Imię i nazwisko 

autora 

Zatrudnienie  

(wydział, zakład) 
Adres e-mail Afiliacja 

PUZ 

Rola autora                    

w przygotowaniu 

artykułu* 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Typ publikacji (według bazy Expertus  - Bibliografia Publikacji Pracowników PUZ w Ciechanowie)* 

charakterystyka formalna …………………………………………………………………………………… 

cecha publikacji PBN…………………………………………………………………………………………….. 

 

Tytuł publikacji 

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

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

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

tytuł publikacji 

w czasopiśmie 

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

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

tytuł czasopisma, ISSN czasopisma, rok wydania, tom, numer, strony 

Język publikacji……………………………………………………………………………………………………  

Słowa kluczowe 

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

Proszę wypełnić, jeśli publikacja jest materiałem konferencyjnym: 

…………..………………………...……...………………………………………………………………………… 
nazwa konferencji, miejsce oraz data rozpoczęcia i zakończenia konferencji: 

Publikacja jest dostępna w Open Access  

(np. otwarte czasopismo, otwarte repozytorium):               TAK     NIE 

 

Publikacja została udostępniona w: 

otwartym czasopiśmie  

otwartym repozytorium  

inne    

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


  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/2022 
                                                                                                                                                             Rektora PUZ  im. Ignacego Mościckiego 

w Ciechanowie z dnia 11.05.2022  

 

* 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.  

 

Wersja tekstu dostępna w sposób otwarty: 

oryginalna wersja autorska  

ostateczna  wersja autorska  

ostateczna wersja opublikowana  

Licencja, na jakiej publikacja jest dostępna: 

CC-BY       CC-BY-NC-SA   

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

CC-BY-NC      inna otwarta licencja  

CC-BY-ND       

 

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty: 

przed opublikowaniem   

w momencie opublikowania  

po opublikowaniu     

Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia publikacji w sposób otwarty……………………………….. 

Dane dotyczące pracy w wersji elektronicznej (adres internetowy)…………………….……………………….. 

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

DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego - jeżeli jest przypisany)……………...…………………. 

 

Publikacja powstała w ramach grantu / projektu / stypendium (właściwe podkreślić) 

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

nazwa / źródło finansowania / numer  

Oświadczam, w oparciu o informację uzyskaną od wydawcy, że objętość całości/rozdziału/fragmentu tekstu 

wynosi …………………….………….. znaków typograficznych / arkuszy wydawniczych. 

 

 

Podpisy autora / autorów…............................................................................................... .................................. 
 

                                                                                                                   

Ciechanów/Mława, dnia……………………………… 

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


  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/2022 
                                                                                                                                                             Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego  

w Ciechanowie z dnia 11.05.2022  

 

* 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.  

 

PUBLIKACJE - Oświadczenie Informacyjne – monografia, rozdział w monografii, książka, 

rozdział w książce* 
 

Autor / Autorzy 

Imię i nazwisko autora Zatrudnienie  

(wydział, zakład) 
Adres e-mail Afiliacja 

PUZ 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Typ publikacji (według bazy Expertus  - Bibliografia Publikacji Pracowników PUZ)* 

charakterystyka formalna ……………………………………………………………………………………. 

cecha publikacji PBN.…………………………………………………………………………………………….. 

 

Tytuł publikacji  

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

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

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

tytuł publikacji 

w monografii/podręczniku/materiałach konferencyjnych (właściwe podkreślić) 

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

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

tytuł, pod redakcją, wydawnictwo, rok, ISBN, strony 

Język publikacji……………………………………………………………………………………………………  

Słowa kluczowe 

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

Proszę wypełnić, jeśli publikacja jest materiałem konferencyjnym: 

…………..………………………...……...………………………………………………………………………… 
nazwa konferencji, miejsce oraz data rozpoczęcia i zakończenia konferencji: 

Publikacja jest dostępna w Open Access  

(np. otwarte czasopismo, otwarte repozytorium):               TAK     NIE 

 

Publikacja została udostępniona: 

na witrynie wydawcy   

w otwartym repozytorium   

inne     

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


  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/2022 
                                                                                                                                                             Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego  

w Ciechanowie z dnia 11.05.2022  

 

* 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.  

 

Wersja tekstu dostępna w sposób otwarty: 

oryginalna wersja autorska  

ostateczna  wersja autorska  

ostateczna wersja opublikowana  

 

Licencja, na jakiej publikacja jest dostępna: 

CC-BY       CC-BY-NC-SA   

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

CC-BY-NC      inna otwarta licencja  

CC-BY-ND       

 

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty: 

przed opublikowaniem   

w momencie opublikowania  

po opublikowaniu     

Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia publikacji w sposób otwarty……………………………….. 

Dane dotyczące pracy w wersji elektronicznej (adres internetowy)…………………….……………………….. 

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

DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego - jeżeli jest przypisany)……………...…………………. 

 

Publikacja powstała w ramach grantu / projektu / stypendium (właściwe podkreślić) 

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

nazwa / źródło finansowania / numer  

Oświadczam, w oparciu o informację uzyskaną od wydawcy, że objętość całości/rozdziału/fragmentu tekstu 

wynosi …………………….………….. znaków typograficznych / arkuszy wydawniczych. 

 

 

Podpisy autora / autorów…............................................................................................................................ ..... 
 

                                                                                                                   

Ciechanów/Mława, dnia……………………………… 

 

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