
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 01 marca 2022 r. 

w sprawie rejestrowania i trybu przekazywania przez osoby prowadzące działalność badawczą 

informacji o osiągnięciu naukowym 

 

Na podstawie art. 343 ust. 1. pkt. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym 

Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496, z późn. zm.) 

oraz na podstawie § 38 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonego decyzją nr 50 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r. (Dz. Urz. Min. Spraw. Wew.  

i Ad. poz. 36), zarządza się co następuje:  

§ 1. 

Zarządzenie określa: 

1) obowiązek rejestracji osiągnieć naukowych w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) i bazie 

ORCID; 

2) tryb przekazywania informacji o dorobku naukowym funkcjonariusza i pracownika Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej (dalej „SGSP) do Biblioteki SGSP i Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (dalej „System”) oraz Polskiej Bibliografii 

Naukowej. 

  § 2. 

1. Zobowiązuje się osoby zatrudnione w grupie stanowisk badawczych i badawczo - dydaktycznych 

w SGSP do posiadania identyfikatora ORCID i powiązania z nim konta w PBN oraz do bieżącej 

rejestracji w PBN zsynchronizowanych z bazą ORCID osiągnięć naukowych, tj. 

1) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych 

materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych 

czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanym 

dalej "wykazem czasopism"; 

2) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych  

w wykazie czasopism; 

3) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych 

wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanym dalej "wykazem 

wydawnictw" i rozdziałów w takich monografiach; 

4) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie 

wydawnictw i rozdziałów w takich monografiach. 

 

2. Pracownicy i funkcjonariusze SGSP zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania do Biblioteki 

SGSP informacji o osiągnięciu naukowym innym, niż określonym w ust. 1, w szczególności: 

a) redakcji monografii naukowej; 



b) uzyskaniu patentu na wynalazek; 

c) uzyskaniu prawa ochronnego na wzór użytkowy. 

3. Formularz zgłoszenia osiągnięcia naukowego (wzór określony w załączniku nr 1 do zarządzenia) 

należy przekazać do Biblioteki SGSP w wersji elektronicznej (na adres: biblioteka@sgsp.edu.pl). 

Do zgłoszenia osiągniecia naukowego dołącza się oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego 

osiągnięcie, o ile potwierdzenia nie można uzyskać w ogólnodostępnych źródłach.  

§ 3. 

Informacje o osiągnięciu naukowym należy zamieścić w bazie ORCID lub przekazać do Biblioteki SGSP 

nie później niż 30 dni od daty jego powstania. 

§ 4. 

1. Biblioteka SGSP na bieżąco dokonuje rejestracji zgłoszonych osiągnieć naukowych zgodnie  

z kolejnością wpływu zgłoszeń i dostarczeniem kompletnych materiałów w tym zakresie. 

2. Na podstawie otrzymanych materiałów, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz danych zgromadzonych 

w bazie ORCID, Biblioteka SGSP opracowuje informacje o osiągnięciu naukowym pracownika lub 

funkcjonariusza, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie szczegółowego zakresu 

informacji zamieszczanych w Systemie. W przypadku, gdy na podstawie dostarczonych 

materiałów nie można zweryfikować lub ustalić wymaganych rozporządzeniem danych, 

pracownik lub funkcjonariusz SGSP dostarczy brakujące informacje wskazane przez Bibliotekę 

SGSP, w terminie do 14 dni. 

3. W oparciu o uzyskane informacje, Biblioteka SGSP rejestruje dorobek naukowy w Bazie Dorobku 

Naukowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Baza ta stanowi źródło danych importowanych do 

PBN i Sytemu. 

4. Upoważniony przez kierownika Biblioteki SGSP pracownik lub funkcjonariusz Biblioteki SGSP,  

w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku zaistnienia osiągniecia naukowego, 

przesyła informacje o danym osiągnięciu z Bazy do PBN i Systemu. W przypadku osiągnięć 

naukowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości 

działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć przesyła w terminie do dnia 15 stycznia roku, 

w którym ewaluacja jest przeprowadzana. 

§ 5. 

Autorzy publikacji naukowych są zobowiązani do bieżącej weryfikacji Bazy oraz zgłaszania do Biblioteki 

SGSP ewentualnych braków danych w Bazie. 

§ 6. 

Informacje zawarte w Bazie wykorzystane są do opracowania zestawień w celu okresowej oceny 

dorobku naukowego poszczególnych pracowników i funkcjonariuszy SGSP oraz w celu zbiorczej oceny 

poszczególnych dyscyplin naukowych. 

§ 7. 

1. Autorzy osiągnięcia naukowego powstałego w ramach zatrudnienia zobowiązani są do złożenia 

upoważnienia do wykazania osiągnięcia w ewaluacji jakości naukowej. Wzór upoważnienia 

określono w załączniku nr 2 do zarządzenia.  

2. Upoważnienia przygotowuje i przedkłada do podpisu funkcjonariuszowi i pracownikowi 

zatrudnionemu w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych jednostka 



organizacyjna SGSP odpowiedzialna za prowadzenie działalności badawczej w dyscyplinie 

naukowej, w ramach której powstało osiągnięcie naukowe. 

§ 8. 

Traci moc zarządzenie nr 16/18 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  

z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu przekazywania oraz rejestrowania i upowszechniania dorobku 

naukowego pracowników i funkcjonariuszy. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 12/2022 

Rektora-Komendanta SGSP 

z dnia 01 marca 2022 r. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OSIĄGNIECIA NAUKOWEGO 

do Bazy Dorobku Naukowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

(wypełnić elektronicznie) 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł/stopień naukowy…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr ORCID……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Redakcja naukowa monografii 

 

a) DOI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) tytuł monografii naukowej oraz ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki 

(International Standard Book Number)………………………………………………………………………………………..  

c) imiona i nazwiska pozostałych redaktorów monografii naukowej oraz – jeżeli są znane – numery  

ORCID………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) wydawca monografii naukowej………………………………………………………………………………………………….. 

e) rok wydania monografii naukowej…………………………………………………………………………………………….. 

f) dyscyplina naukowa, w ramach której powstał osiągnięcie  

g) czy monografia naukowa stanowi przekład:  TAK/NIE* 

h) czy monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu źródłowego TAK/NIE* 

 

 Patent/wzór użytkowy* 

 

a) tytuł patentu/wzoru użytkowego…………………………………………………………………………………………………… 

b) nazwa podmiotu, który uzyskał patent/prawo ochronne………………………………………………………………… 

c) numer patentu/prawa ochronnego…………………………………………………………………………………………………. 

d) nazwa podmiotu udzielającego prawa ochronnego………………………………………………………………………... 

e) nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę……………………………………………………………….. 

f) data ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” lub biuletynie za granicą……………………… 

g) data i numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej…………………………………… 

h) dyscyplina naukowa, w ramach której powstał osiągnięcie…………………………………………………………….. 

i) imiona i nazwiska pozostałych współtwórców wzoru użytkowego oraz – jeżeli są znane – numery 

ORCID……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

  



Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 12/2022 

Rektora-Komendanta SGSP 

z dnia 01 marca 2022 r. 

 

 

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania  

osiągnięcia naukowego pracownika 

 

………………………………….   

 Miejscowość, data ..  

………………… 

Imię i nazwisko   

 

…………………….. 

Numer ORCID   

  

Ja, …………………………………., zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej „ustawa”, upoważniam  

 

Szkołę Główną Służby Pożarniczej 

 

do wykazania mojego osiągnięcia naukowego:  

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

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

 

w ramach dyscypliny naukowej: …………………………………………………………………….  

 

Oświadczam, że ww. osiągnięcie naukowe powstało w związku z zatrudnieniem  

i prowadzeniem przeze mnie działalności naukowej w wyżej wymienionym podmiocie. 

 

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

                                                                                                                                                        Podpis 

 

Pouczenia: Zgodnie z art. 265 ust. 12 ustawy, na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być 

wykazywane w ramach nie więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane przez 

osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.   

 

Zgodnie z art. 265 ust. 6 ustawy, należy wskazać te osiągnięcia, które powstały w związku  

z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w podmiocie, w którym składa się niniejsze oświadczenie.   

 

Osiągnięcia można wykazywać tylko w dyscyplinie, która jest uwzględniona w oświadczeniu  

o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy.   

 



Oświadczenie to powinno zostać złożone nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej lub przed zakończeniem stosunku pracy  

w danym podmiocie. 
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