
Zarządzenie Nr 77/13 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 18 listopada 2013 r. 

 

w sprawie monitorowania działalności publikacyjnej pracowników  

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem Rektora Nr 29/14) 

 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym  (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 § 1.1. W celu ochrony praw autorskich pracowników, pracowniczych zespołów autorskich, 

praw osób trzecich oraz poprawy jakości publikacji dorobku naukowego pracowników 

Uczelni wprowadza się w Politechnice Świętokrzyskiej system monitoringu działalności 

publikacyjnej pracowników w jednostkach organizacyjnych. 

 2. Przepisy zarządzenia należy stosować w poszanowaniu dla wolności twórczej 

pracowników, z zachowaniem najwyższych standardów pracy w zespole i zasad 

koleżeńskich. 

 

 § 2.1. Zobowiązuje się pracowników (twórców) do bieżącego informowania przełożonych 

o opracowywanych lub planowanych publikacjach oraz w przypadku prac zespołowych  

o pozostałych współautorach i ich udziałach w publikacji. 

 2. Twórca powinien w treści pracowniczego utworu naukowego,  

(w rozumieniu § 6 ust. 5 Regulaminu korzystania z dóbr intelektualnych powstałych  

w Politechnice Świętokrzyskiej)  przeznaczonego do publikacji: 

1) zamieścić odpowiednią afiliację, 

2) zachować odpowiednią proporcję autocytowań w stosunku do cytowań prac 

innych autorów – nie więcej niż 20 %. 

3) zawrzeć co najmniej jeden cytat pochodzący (dwa cytaty pochodzące)
1
 z 

publikacji autorstwa pracownika PŚk zamieszczonej na Thomson Scientific 

Master Journal List (lista filadelfijska).  

 3. Zaleca się ponadto twórcom, w ramach przeglądu literaturowego, zwrócenie szczególnej 

uwagi na uwzględnienie osiągnięć, opublikowanych prac i wyników badań zespołów 

                                                           
1
 Zmiana wprowadzona zarządzeniem 29/14 wchodzi w życie z dniem 1 października 2014r. 



badawczych Politechniki Świętokrzyskiej. Jest to szczególnie istotne w przypadku prac 

badawczych prowadzonych przy użyciu aparatury zakupionej w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 

 § 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do: 

1) monitorowania działalności publikacyjnej podległych pracowników, 

2) identyfikowania i przeciwdziałania powstawaniu ewentualnych konfliktów  

i sporów co do tematyki publikacji, ich autorstwa,  oraz uwzględniania 

współautorów, 

3) zapoznania się z treścią pracowniczego utworu naukowego przed 

zgłoszeniem do Ośrodka  Ochrony Własności Intelektualnej i złożenia 

adnotacji o powyższym na pierwszej stronie egzemplarza utworu oraz na 

pierwszej stronie karty zgłoszenia 1, stanowiącej załącznik Nr 1 do 

Regulaminu  korzystania z dóbr intelektualnych powstałych w 

Politechnice Świętokrzyskiej. 

 

 § 4. Twórca zobowiązany jest: 

1) do przedstawienia utworu kierownikowi jednostki (zgodnie § 3 pkt 1) 

2)  uzyskania od Biblioteki Głównej – Oddziału Informacji Naukowej, 

potwierdzenia  zgodności publikacji z wymaganiami określonymi w § 2 

ust. 2 - potwierdzenia udziela się poprzez stosowną adnotację na pierwszej 

stronie egzemplarza utworu oraz na drugiej stronie  karty zgłoszenia 1, 

stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z dóbr 

intelektualnych powstałych w Politechnice Świętokrzyskiej. 

3) dostarczenia opublikowanego egzemplarza pracowniczego utworu 

naukowego   do  Biblioteki Głównej – Oddziału Informacji 

Naukowej celem potwierdzenia zgodności opublikowanego utworu z 

wymaganiami określonymi w § 2 ust. 2. 

 

 § 5. W przypadku otrzymania od pracownika zawiadomienia, lub stwierdzenia na 

podstawie własnych działań monitorujących prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia 

prawa autorskiego, Kierownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  

o powyższym Rektora za pośrednictwem Dziekana. 

 



 § 5a. Biblioteka Główna – Oddział Informacji Naukowej weryfikuje na podstawie 

dostarczonego przez autora egzemplarza pracowniczego utworu naukowego zgodność 

opublikowanego utworu z wymaganiami określonymi w § 2 ust. 2. 

 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  

dnia 1 stycznia 2014 r. 

                     R e k t o r 

 

 

    Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c. 


