
 
Wyższa Szkoła Policji                                            Szczytno, dnia   21 października 2022 r. 

      w Szczytnie 

 

L.dz. A –  4044/2022                                                                                                                      

   

 

ZARZĄDZENIE NR 134/2022 

KOMENDANTA-REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE 

z dnia 21 października  2022 r. 

 

 

w sprawie trybu przekazywania oraz rejestrowania i upowszechniania dorobku naukowego  

w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w Zintegrowanym Systemie Informacji  

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz Repozytorium CeON 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz §  29 ust. 2 statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 53/IV/2019 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 

10 września 2019 r.  w sprawie uchwalenia statutu, zatwierdzonego decyzją nr 54 Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie (Dz. Urz. MSWiA z 2019 r. poz. 39), w związku z § 6, 9 i 14 uchwały nr 

60/IV/2019 r. Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 

przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz  

§ 2 załącznika do zarządzenia nr 145/2021 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji  

w Szczytnie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych  

i danych badawczych pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zarządza się co, następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzenie określa: 

1. Tryb przekazywania do Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zwanej dalej 

„Biblioteką WSPol”, oraz rejestrowania w systemie Polska Bibliografia Naukowa, będącym 

podsystemem Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce  

POL-on, zwanym dalej „Systemem”, publikacji naukowych pracowników i funkcjonariuszy 

zatrudnionych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zwaną dalej „WSPol”, oraz osób 

niebędących pracownikami i funkcjonariuszami WSPol, którzy wskazali tę jednostkę  

jako afiliację.  

2. Tryb przekazywania do Biblioteki WSPol oraz zamieszczania w Repozytorium CeON, 

zwanym dalej „Repozytorium”, publikacji naukowych powstałych dzięki finansowaniu  

ze środków publicznych, autorstwa pracowników i  funkcjonariuszy zatrudnionych w WSPol, 

a także innych osób, z którymi WSPol zawarła umowę, przewidującą zastosowanie Polityki 

otwartego dostępu, zwanych dalej „publikacjami naukowymi”.  

 

§ 2. 

1. W celu wprowadzenia danych do Systemu oraz Repozytorium zobowiązuje się pracowników  

i funkcjonariuszy WSPol do przekazywania pracownikom Biblioteki WSPol informacji  

o nowo wydanych publikacjach naukowych. 

2. Obowiązek przekazywania i rejestrowania obejmuje publikacje drukowane i elektroniczne,  

a w szczególności: artykuł w czasopiśmie naukowym, monografię naukową, rozdział  

w monografii naukowej oraz materiały pokonferencyjne. 

3. Biblioteka WSPol wprowadza:  

1) do Systemu – dane bibliograficzne dorobku piśmienniczego, zgodnie z danymi zawartymi  

w formularzach zgłoszeniowych; 

2) do Repozytorium – publikacje naukowe w formie elektronicznej wraz z metadanymi  

oraz informację o licencji wskazanej przez autora, zgodnie z danymi zawartymi  

w formularzach zgłoszeniowych. 

 

 



§ 3. 

1. Zgłoszenie publikacji naukowej odbywa się w następujący sposób: 

1) złożenie w Bibliotece WSPol kompletu dokumentacji: 

a) w celu wprowadzania do Systemu: oryginału lub skanu formularza zgłoszeniowego  

wraz z podpisanym oświadczeniem autora o afiliacji zgłaszającego publikację 

naukową do zamieszczenia w Polskiej Bibliografii Naukowej według odpowiedniego 

wzoru określonego w załącznikach 1-6; 

b)  w celu wprowadzania do Repozytorium: oryginału lub skanu formularza 

zgłoszeniowego wraz z podpisanym oświadczeniem autora zgłaszającego publikację 

naukową do zamieszczenia w Repozytorium CeON według odpowiedniego wzoru 

określonego w załącznikach 1-4; 

c) w celu wprowadzenia zarówno do Systemu, jak i do Repozytorium:  oryginału lub 

skanu formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym oświadczeniem autora  

o afiliacji zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia w Polskiej 

Bibliografii Naukowej oraz oświadczeniem autora zgłaszającego publikację naukową 

do zamieszczenia w Repozytorium CeON według odpowiedniego wzoru określonego 

w załącznikach 1-6; 

2) dostarczenie do Biblioteki WSPol: 

a) w celu wprowadzenia do Systemu: oryginału lub kopii całego opublikowanego 

materiału. W przypadku, gdy publikacja jest dostępna w Bibliotece WSPol, autor 

zobowiązany jest dostarczyć jedynie formularz zgłoszeniowy. W sytuacji, gdy 

publikacja jest dostępna na stronie internetowej, wystarczy złożenie formularza  

z podaniem adresu internetowego publikacji lub numeru DOI, 

b) w celu wprowadzenia do Repozytorium: wersji elektronicznej ostatecznie 

opublikowanego tekstu publikacji naukowej wraz z abstraktem i  metadanymi.  

W przypadku, gdy abstrakt zawarty jest w treści publikacji, wystarczy dostarczenie 

jedynie wersji elektronicznej publikacji. W sytuacji, gdy treść publikacji nie zawiera 

abstraktu, niezbędne jest dołączenie dodatkowego pliku zawierającego abstrakt. 

2. W przypadku przesłania dokumentacji drogą elektroniczną, zobowiązuje się autora  

do dostarczenia oryginału formularza zgłoszeniowego w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

momentu  przesłania dokumentacji. 

 

§ 4. 

1. Autor publikacji naukowej zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego przekazywania pracownikom Biblioteki WSPol informacji o nowo 

wydanych publikacjach naukowych w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące  

od dnia opublikowania w celu wprowadzenia danych do Systemu oraz Repozytorium; 

2) dokonywania weryfikacji czy dana publikacja może zostać udostępniona w Repozytorium 

na licencjach Creative Commons, zgodnie z zapisami określonymi w umowie zawartej  

z wydawnictwem/czasopismem i przesłania odpowiedniego oświadczenia 

zamieszczonego w formularzu zgłoszeniowym; 

3) przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną na adres publikacjeOA@wspol.edu.pl, które 

powinno zawierać dane wskazane w odpowiednim załączniku oraz wersję elektroniczną 

opublikowanej pracy wraz z abstraktem, celem zdeponowania dostarczonej publikacji  

w Repozytorium; 

4) po uzyskaniu informacji mailowej o zamieszczeniu zgłoszonej publikacji w Systemie  

i Repozytorium, dokonania weryfikacji poprawności danych; 

5) kontaktu z pracownikiem Biblioteki WSPol w celu uzupełnienia lub zmiany 

wprowadzonych danych.  

2. Do opracowania bibliograficznego Biblioteka WSPol przyjmuje wyłącznie kompletny 

materiał. 

3. Biblioteka WSPol na bieżąco dokonuje rejestracji zgłoszonych publikacji w Systemie  

i Repozytorium zgodnie z kolejnością wpływu zgłoszeń i dostarczeniem kompletnych 

materiałów w tym zakresie.  

 

§ 5. 

Dane dotyczące wysokości i źródła finansowania publikacji przekazuje Bibliotece WSPol Instytut 

Koordynacji Badań w porozumieniu z Kwesturą, w zakresie posiadanych przez poszczególne 

komórki danych oraz autor publikacji.  

mailto:publikacjeOA@wspol.edu.pl


 

§ 6. 

1. Za składanie dokumentacji bibliograficznej publikacji odpowiada autor.  

2. Koordynację działań nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się: 

1) w przypadku danych wprowadzanych do Systemu – kierownikom jednostek 

organizacyjnych WSPol;  

2) w przypadku danych wprowadzanych do Repozytorium – Pełnomocnikowi  

do Spraw Otwartego Dostępu w WSPol. 

 

§ 7. 

 

Autor zgłaszający publikacje zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą RODO, stanowiącą 

załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 8. 

Traci moc zarządzenie nr 11/2019 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie  

z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu przekazywania oraz rejestrowania i upowszechniania 

dorobku naukowego pracowników i funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

 

§ 9. 

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Komendant-Rektor 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

 

 

   nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. WSPol 

 



                                                                              Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 134/2022 

Komendanta-Rektora 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

z dnia  21.10.2022 r. 
 

Formularz zgłoszeniowy dla autora  

artykułu opublikowanego w czasopiśmie  
(ważny z załączonym tekstem publikacji w wersji drukowanej, kserokopii i/lub wersji elektronicznej) 

Dane funkcjonariusza, pracownika WSPol zgłaszającego publikację 

Imię i nazwisko: 

Stopień naukowy:  

Numer ORCID: 

Telefon:   E-mail:  

Dane bibliograficzne 

Imiona i nazwiska wszystkich 

współautorów 

Udział % 
(po uzgodnieniu 

ze współautorami) 

Afiliacja 

 

 

  

   

   

 

 Tytuł artykułu: 

Identyfikator DOI: 

 

 

Tytuł czasopisma:  Nr ISSN: 

 Rok, tom, numer:  

 

Zakres stron artykułu: 

 

Główny język artykułu (proszę o zaznaczenie): 

 polski       angielski         inny……………………. 

……………………………………... 

 
Link do pełnego tekstu lub strony, na której znajduje się artykuł: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe  
(proszę o wpisanie) 

w języku polskim: w języku angielskim: 

 

 

 

 

 

 

 

innym (jakim?): 

 

 

 

 



 

Publikacja udostępniona w otwartym dostępie  

(OPEN ACCESS) 
(jeżeli publikacja znajduje się w otwartym dostępie proszę wypełnić poniższe pola) 

      Sposób udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

          otwarte czasopismo 

          otwarte repozytorium 
          inne 

      Wersja tekstu w otwartym dostępie: 
 

       oryginalna wersja autorska 
          ostateczna wersja autorska 
          ostateczna wersja opublikowana 

          inna 

      Licencja otwartego dostępu:  
 

          Creative Commons – Uznanie autorstwa (CC-BY)  

          Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA) 

          Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC) 

          Creative Commons – Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC-BY-ND) 

          Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) 

          Creative Commons – Uznanie autorstwa– Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) 

          Inna otwarta licencja 

      Data udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

        -- 

          dzień             miesiąc                      rok 

 

      Czas udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

          przed opublikowaniem 

          w dniu opublikowania 
          po opublikowaniu - proszę o podanie liczby miesięcy 

od dnia opublikowania do dnia udostępnienia  

w otwartym dostępie: ………………. 
  

 

 

 

 

 

Dane do ewaluacji 
 (proszę o zaznaczenie) 

 

           Artykuł recenzyjny 

           Czasopismo ujęte w jednej z baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, 

                Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI 

           Recenzowane materiały z konferencji uwzględnionej w Web of Science Core Collection  

Dziedzina oraz dyscyplina 
(proszę o zaznaczenie) 

 

      Dziedzina:   
 

          nauk społecznych 

          inna (jaka?)……………………………………………….. 
 

 

 

      Dyscyplina: 
    

          nauki o bezpieczeństwie 

          nauki prawne 

          inna (jaka?)……………………………………... 

Wysokość i źródła finansowania 
(proszę podać wysokość opłat za opublikowanie artykułu naukowego poniesionych przez podmiot oraz źródło ich finansowania,  

nie wliczając kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem publikacji, takich jak np. tłumaczenie, badania itp.) 
 

      Opłaty za publikacje:  

 publikacja bezkosztowa (brak kosztów zewnętrznych, wydawnictwo własne, publikacja sfinansowana ze środków prywatnych autora, granty) 

 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy * 

 środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych ** 

 inne 
 

 

  Kwota zł (wysokość opłat poniesionych na rzecz wydawnictwa zewnętrznego w złotych w ujęciu brutto) 
 

 

 

* Zgodnie z art. 365 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego, w tym: 

a) Prowadzenie działalności naukowej, 

b) Realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, 

c) Kształcenie w szkole doktorskiej, 

d) Komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, 

e) Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, 

f) Program „Regionalna inicjatywa doskonałości”, 

g) Rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytucjach PAN, instytucjach badawczych 

oraz instytucjach międzynarodowych. 

 

** wysokość opłat za wydanie publikacji poniesionych ze środków finansowych 

przyznanych na realizację projektów obejmujących badania naukowe, prace 

rozwojowe lub upowszechnianie nauki, finansowanych z programów  i przedsięwzięć 

ustanawianych przez ministra, stypendiów i nagród ministra, zadań finansowych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz przez instytucje zagraniczne 

lub organizacje międzynarodowe. 



 

 

Oświadczenie autora o afiliacji 

zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia  

w Polskiej Bibliografii Naukowej 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyżej wymieniona publikacja stanowi część dorobku 

naukowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

 

 

 

 

 

 

 

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

     ( miejsce i data)                                                                                                                           (podpis zgłaszającego publikację) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą RODO, stanowiącą załącznik  

nr 7 do niniejszego zarządzenia 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          ..........................................................                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    (czytelny podpis) 

 

 
  



Oświadczenie autora  

zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia  

w Repozytorium CeON 

 
Oświadczam, że: 

1) jestem uprawniony/a do dysponowania utworem, zgłoszonym do udostępnienia  

w Repozytorium CeON; 

2) deponowanie i udostępnianie danych w otwartym dostępie jest zgodne z zapisami umów 

gwarantowanych i nie narusza:  

a) praw i obowiązków wynikających z Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w 

WSPol (uchwała nr 60/IV/2019 r. Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w 

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie), postanowień Polityki otwartego dostępu do 

publikacji naukowych o danych badawczych pracowników Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie lub innych przepisów wewnętrznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  

b) praw własności intelektualnej lub tajemnic prawnie chronionych Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie, 

c) dóbr osobistych, dobrych obyczajów czy zasad rzetelności naukowej,  

d) praw osób trzecich – w przypadku danych współautorskich, jestem upoważniony/a  

do wykonywania wspólnego prawa autorskiego do całości utworu,  

a w szczególności do dysponowania utworem w zakresie umieszczania utworu  

w Repozytorium CeON,  

e) interesów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w szczególności nie uniemożliwia lub nie 

utrudnia: prawidłowej realizacji projektów ze środków zewnętrznych, prowadzenia 

dalszych prac badawczych w określonym obszarze oraz prawidłowej realizacji umów na 

badania zlecone lub umów komercjalizacyjnych,  

f) przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie ochrony 

danych osobowych osób fizycznych, obronności, bezpieczeństwa publicznego lub 

zwalczania nieuczciwej konkurencji; 

3) udostępnienie utworu nie będzie prowadzić do pozbawienia ochrony prawnej dóbr 

intelektualnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub osób trzecich ani nie będzie 

uniemożliwiać lub utrudniać uzyskania lub utrzymania przez Wyższą Szkołę Policji 

 w Szczytnie ochrony prawnej w postaci praw wyłącznych do dóbr intelektualnych; 

4) dostarczenie utworu do repozytorium jest równoznaczne z udzieleniem Wyższej Szkole 

Policji w Szczytnie nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas 

nieokreślony, obejmującej następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalanie, przechowywanie i zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową,  

w celu prowadzenia repozytorium, 

b) ustalenie w formie elektronicznej,  

c) przetworzenie utworu polegające w szczególności na zmianie formatu dokumentu, 

w jakim pierwotnie zostały zapisane, bez zmiany treści, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera,  

e) umieszczenie w Repozytorium CeON,  

f) publiczne udostępnienie utworu za pośrednictwem sieci Internet, 

g) archiwizowanie i przechowywanie utworu na nośnikach cyfrowych w celu jego 

zabezpieczenia, w tym jego zwielokrotnienie; 

5) posiadam wszelkie prawa upoważniające mnie do zamieszczenia wyżej wymienionej 

publikacji, której jestem autorem/współautorem* w zbiorze publikacji WSPol  

w Repozytorium CeON na  licencjach Creative Commons i wybieram:  

 

 licencję CC-BY (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, 

przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest 

to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy); 

 licencję CC-BY-SA (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, 

przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana 

taka sama licencja); 



 licencję CC-BY-NC (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 

rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych, 

warunek ten nie obejmuje utworów zależnych - mogą zostać objęte inną licencją); 

 licencję CC-BY-ND (licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie 

utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania 

go w oryginalnej postaci - nietworzenia utworów zależnych); 

 licencję CC-BY-NC-SA (licencja pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie 

i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne 

będą również obejmowane tą samą licencją); 

 licencję CC-BY-NC-ND (licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie 

i wykonywaniu utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania 

go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). 

 
                                                                        

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

                (miejsce i data)                                                                                                                  ( podpis zgłaszającego publikację) 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

  



Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 134/2022 

Komendanta-Rektora 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

z dnia  21.10.2022 r. 
 

Formularz zgłoszeniowy dla autora  

artykułu opublikowanego w materiałach konferencyjnych 
(ważny z załączonym tekstem publikacji w wersji drukowanej, kserokopii i/lub wersji elektronicznej) 

Dane funkcjonariusza, pracownika WSPol zgłaszającego publikację 

Imię i nazwisko: 

Stopień naukowy:  

Numer ORCID: 

Telefon:   E-mail:  

Dane bibliograficzne 

Imiona i nazwiska wszystkich 

współautorów 

Udział % 

(po uzgodnieniu 

ze współautorami) 

Afiliacja 

 

 

  

   

   

 

Tytuł artykułu: 

 

Identyfikator DOI: 

 Zakres stron artykułu: 

 

Główny język artykułu (proszę o zaznaczenie): 

   polski             angielski            inny ……………………… 

Link do pełnego tekstu lub strony, na której znajduje się artykuł: 

 

 

Słowa kluczowe  
(proszę o wpisanie) 

w języku polskim: w języku angielskim: innym (jakim?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dane czasopisma naukowego lub tomu pokonferencyjnego 
(proszę o uzupełnienie w zależności od rodzaju źródła) 

Tytuł czasopisma: 

ISBN/ISSN: Nr tomu/Nr zeszytu: Identyfikator DOI: Rok wydania: 

 

Tytuł tomu pokonferencyjnego: 

Imiona i nazwiska autorów/redaktorów Afiliacja 

 

 

 

  

  

Rok i miejsce wydania: Nr ISBN/ISSN/ISMN: Liczba stron: 

Nr tomu: Identyfikator DOI: 

Nazwa i numer serii wydawniczej: Nazwa wydawnictwa: 

 

 

Główny język publikacji (proszę o zaznaczenie): 

    polski                                      angielski                               inny       ………………………………. 

Link do pełnego tekstu lub strony z informacją o publikacji: 

 

Słowa kluczowe  
(proszę o wpisanie) 

w języku polskim: w języku angielskim: innym (jakim?): 

 

 

 

Pełna nazwa konferencji naukowej: 

 
 

 

Data rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej: 

 

 

Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja 

naukowa: 
 

 

 

 

 



 

Publikacja udostępniona w otwartym dostępie 

(OPEN ACCESS) 
(jeżeli publikacja znajduje się w otwartym dostępie proszę wypełnić poniższe pola) 

    Sposób udostępnienia w otwartym dostępie: 

       otwarte czasopismo 

      otwarte repozytorium 

      inne 

 Wersja tekstu w otwartym dostępie: 

        oryginalna wersja autorska 

       ostateczna wersja autorska 

       ostateczna wersja opublikowana 

       inna 

     Licencja otwartego dostępu:  

  Creative Commons – Uznanie autorstwa (CC-BY)  

  Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA) 

  Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC) 

  Creative Commons – Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC-BY-ND) 

  Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) 

  Creative Commons – Uznanie autorstwa– Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) 

  Inna otwarta licencja 

     Data udostępnienia w otwartym dostępie: 

    -- 

       dzień             miesiąc                     rok 

 

     Czas udostępnienia w otwartym dostępie: 

        przed opublikowaniem 

        w dniu opublikowania 

        po opublikowaniu - proszę o podanie liczby miesięcy  

            od dnia opublikowania do dnia udostępnienia  

            w otwartym dostępie: …………………………………. 
 

  

 

 

 

 

 

Dane do ewaluacji 
 (proszę o zaznaczenie) 

 

  Artykuł recenzyjny 

  Czasopismo ujęte w jednej z baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI,   

           Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI 

  Recenzowane materiały z konferencji uwzględnionej w Web of Science Core Collection  

 Dziedzina oraz dyscyplina 
(proszę o zaznaczenie) 

 

    Dziedzina:   
 

  nauk społecznych 

      inna (jaka?)………………………………………… 

 

 

     Dyscyplina: 
    

         nauki o bezpieczeństwie 

         nauki prawne 

         inna(jaka?)………………………………. 

Wysokość i źródła finansowania 
(proszę podać wysokość opłat za opublikowanie artykułu naukowego poniesionych przez podmiot oraz źródło ich finansowania,  

nie wliczając kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem publikacji, takich jak np. tłumaczenie, badania itp.) 

           Opłaty za publikacje:  

  publikacja bezkosztowa (brak kosztów zewnętrznych, wydawnictwo własne, publikacja sfinansowana ze środków prywatnych autora, granty)  

  środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy * 

  środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych ** 

  inne 
 

 

  Kwota zł (wysokość opłat poniesionych na rzecz wydawnictwa zewnętrznego w złotych w ujęciu brutto) 
 

 

 

* Zgodnie z art. 365 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego, w tym: 

a) prowadzenie działalności naukowej, 

b) realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, 

c) kształcenie w szkole doktorskiej, 

d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, 

e) program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, 

f) program „Regionalna inicjatywa doskonałości”, 

g) rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytucjach PAN, instytucjach badawczych  

oraz instytucjach międzynarodowych. 

 

** wysokość opłat za wydanie publikacji poniesionych ze środków finansowych 

przyznanych na realizację projektów obejmujących badania naukowe, prace 

rozwojowe lub upowszechnianie nauki, finansowanych z programów  i przedsięwzięć 

ustanawianych przez ministra, stypendiów i nagród ministra, zadań finansowych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz przez instytucje zagraniczne 

lub organizacje międzynarodowe. 

 



Oświadczenie autora o afiliacji 

zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia  

w Polskiej Bibliografii Naukowej 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyżej wymieniona publikacja stanowi część dorobku 

naukowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………..………                                                                                                           ……………………………….………….  
     ( miejsce i data)                                                                                                                              (podpis zgłaszającego publikację) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą RODO, stanowiącą załącznik  

nr 7 do niniejszego zarządzenia 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          ..........................................................                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                         (czytelny podpis) 

 

 
  



Oświadczenie autora  

zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia  

w Repozytorium CeON 

 
Oświadczam, że: 

6) jestem uprawniony/a do dysponowania utworem, zgłoszonym do udostępnienia  

w Repozytorium CeON; 

7) deponowanie i udostępnianie danych w otwartym dostępie jest zgodne z zapisami umów 

gwarantowanych i nie narusza:  

g) praw i obowiązków wynikających z Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w 

WSPol (uchwała nr 60/IV/2019 r. Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w 

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie), postanowień Polityki otwartego dostępu do 

publikacji naukowych o danych badawczych pracowników Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie lub innych przepisów wewnętrznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  

h) praw własności intelektualnej lub tajemnic prawnie chronionych Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie, 

i) dóbr osobistych, dobrych obyczajów czy zasad rzetelności naukowej,  

j) praw osób trzecich – w przypadku danych współautorskich, jestem upoważniony/a  

do wykonywania wspólnego prawa autorskiego do całości utworu,  

a w szczególności do dysponowania utworem w zakresie umieszczania utworu  

w Repozytorium CeON,  

k) interesów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w szczególności nie uniemożliwia lub nie 

utrudnia: prawidłowej realizacji projektów ze środków zewnętrznych, prowadzenia 

dalszych prac badawczych w określonym obszarze oraz prawidłowej realizacji umów na 

badania zlecone lub umów komercjalizacyjnych,  

l) przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie ochrony 

danych osobowych osób fizycznych, obronności, bezpieczeństwa publicznego lub 

zwalczania nieuczciwej konkurencji; 

8) udostępnienie utworu nie będzie prowadzić do pozbawienia ochrony prawnej dóbr 

intelektualnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub osób trzecich ani nie będzie 

uniemożliwiać lub utrudniać uzyskania lub utrzymania przez Wyższą Szkołę Policji 

 w Szczytnie ochrony prawnej w postaci praw wyłącznych do dóbr intelektualnych; 

9) dostarczenie utworu do repozytorium jest równoznaczne z udzieleniem Wyższej Szkole 

Policji w Szczytnie nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas 

nieokreślony, obejmującej następujące pola eksploatacji: 

h) utrwalanie, przechowywanie i zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową,  

w celu prowadzenia repozytorium, 

i) ustalenie w formie elektronicznej,  

j) przetworzenie utworu polegające w szczególności na zmianie formatu dokumentu, 

w jakim pierwotnie zostały zapisane, bez zmiany treści, 

k) wprowadzenie do pamięci komputera,  

l) umieszczenie w Repozytorium CeON,  

m) publiczne udostępnienie utworu za pośrednictwem sieci Internet, 

n) archiwizowanie i przechowywanie utworu na nośnikach cyfrowych w celu jego 

zabezpieczenia, w tym jego zwielokrotnienie; 

10) posiadam wszelkie prawa upoważniające mnie do zamieszczenia wyżej wymienionej 

publikacji, której jestem autorem/współautorem* w zbiorze publikacji WSPol  

w Repozytorium CeON na  licencjach Creative Commons i wybieram:  

 

 licencję CC-BY (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, 

przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest 

to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy); 

 licencję CC-BY-SA (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, 

przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana 

taka sama licencja); 



 licencję CC-BY-NC (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 

rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych, 

warunek ten nie obejmuje utworów zależnych - mogą zostać objęte inną licencją); 

 licencję CC-BY-ND (licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie 

utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania 

go w oryginalnej postaci - nietworzenia utworów zależnych); 

 licencję CC-BY-NC-SA (licencja pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie 

i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne 

będą również obejmowane tą samą licencją); 

 licencję CC-BY-NC-ND (licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie 

i wykonywaniu utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania 

go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). 

 
                                                                        

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

                (miejsce i data)                                                                                                                  ( podpis zgłaszającego publikację) 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

  



Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 134/2022 

Komendanta-Rektora 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

z dnia 21.10.2022 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy dla autora  

książki/monografii naukowej, której rozdziały nie posiadają osobistego autorstwa 
(ważny z załączonym tekstem publikacji w wersji drukowanej, kserokopii i/lub wersji elektronicznej) 

Dane funkcjonariusza, pracownika WSPol zgłaszającego publikację 

Imię i nazwisko: 

Stopień naukowy: 

Numer ORCID: 

Telefon: E-mail: 

Dane bibliograficzne 

Imiona i nazwiska wszystkich  

współautorów 

Udział % 
(po uzgodnieniu 

ze współautorami) 

Afiliacja 

   

   

   

Tytuł książki/monografii oraz tom, seria: 

 

Identyfikator DOI: 

 

Rok publikacji: Liczba stron: ISBN/ISMN/ISSN: 

 

Wydawnictwo: Miejsce wydania: Główny język publikacji (proszę o zaznaczenie): 
 

 polski          angielski          inny……………………. 

Link do pełnego tekstu lub strony z informacjami o publikacji: 

 

 

Książka stanowi przekład (jeśli tak wybierz oryginalny język przekładu) : 
 

  polski             angielski               rosyjski               ukraiński               słowacki             inny…………………………. 

Autorzy przekładu: Redaktorzy naukowi przekładu: 
 

Publikacja udostępniona w otwartym dostępie 

(OPEN ACCESS) 
(jeżeli publikacja znajduje się w otwartym dostępie proszę wypełnić poniższe pola) 

 

    Sposób udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

     witryna wydawcy 

     otwarte repozytorium 
     inne 

 

   Wersja tekstu w otwartym dostępie: 
 

    oryginalna wersja autorska 
    ostateczna wersja autorska 
    ostateczna wersja opublikowana 

    inna 



 

          Licencja otwartego dostępu:  
 

  Creative Commons – Uznanie autorstwa (CC-BY)  

  Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA) 
  Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC) 

  Creative Commons – Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC-BY-ND) 

  Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) 

  Creative Commons – Uznanie autorstwa– Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) 
  Inna otwarta licencja 

 

     Data udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

     -- 

         dzień            miesiąc                       rok 

 
 

 

     Czas udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

  przed opublikowaniem 

  w dniu opublikowania 
  po opublikowaniu - proszę o podanie liczby miesięcy  

           od dnia opublikowania do dnia udostępnienia  

  w otwartym dostępie: ………………………………….. 

Dane do ewaluacji 
(proszę o zaznaczenie) 

  Monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu źródłowego 

     Monografia stanowi przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury 

  Monografia stanowi przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim 

  Monografia powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez NCN 

     Monografia powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez FNP 

     Monografia powstała w ramach programu NPRH 

     Monografia powstała w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji    
         Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu 
 

Słowa kluczowe 
(proszę o wpisanie) 

w języku polskim: w języku angielskim: innym (jakim?): 

 

 

Dziedzina oraz dyscyplina 
(proszę o zaznaczenie) 

   

     Dziedzina:   
 

  nauk społecznych  

    inna (jaka?)……………………………… 

 

 

     Dyscyplina:  
   

  nauki o bezpieczeństwie 

  nauki prawne 

  inna (jaka?)……………………… 
 

 

Wysokość i źródła finansowania 
(proszę podać wysokość opłat za opublikowanie monografii naukowej poniesionych przez podmiot oraz źródło ich finansowania,  

nie wliczając kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem publikacji, takich jak np. tłumaczenie, badania itp.) 
 

      Opłaty za publikacje:  

 publikacja bezkosztowa (brak kosztów zewnętrznych lub wydawnictwo własne) 

 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy * 

 środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych ** 

 inne 
 

 

   Kwota zł (wysokość opłat poniesionych na rzecz wydawnictwa zewnętrznego w złotych w ujęciu brutto) 
 

 
 

 

* Zgodnie z art. 365 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego, w tym: 

a) prowadzenie działalności naukowej, 

b) realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, 

c) kształcenie w szkole doktorskiej, 

d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, 

e) program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, 

f) program „Regionalna inicjatywa doskonałości”, 

g) rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytucjach PAN, instytucjach badawczych  

oraz instytucjach międzynarodowych. 

 

** wysokość opłat za wydanie publikacji poniesionych ze środków finansowych 

przyznanych na realizację projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe 

lub upowszechnianie nauki, finansowanych z programów  i przedsięwzięć 

ustanawianych przez ministra, stypendiów i nagród ministra, zadań finansowych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz przez instytucje zagraniczne lub 

organizacje międzynarodowe. 



 

Oświadczenie autora o afiliacji 

zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia  

w Polskiej Bibliografii Naukowej 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyżej wymieniona publikacja stanowi część dorobku 

naukowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………..………                                                                                                           ……………………………….………….  
     ( miejsce i data)                                                                                                                           (podpis zgłaszającego publikację) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą RODO, stanowiącą załącznik  

nr 7 do niniejszego zarządzenia 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          ..........................................................                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                      (czytelny podpis) 

 
  



Oświadczenie autora  

zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia  

w Repozytorium CeON 

 
Oświadczam, że: 

11) jestem uprawniony/a do dysponowania utworem, zgłoszonym do udostępnienia  

w Repozytorium CeON; 

12) deponowanie i udostępnianie danych w otwartym dostępie jest zgodne z zapisami umów 

gwarantowanych i nie narusza:  

m) praw i obowiązków wynikających z Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w 

WSPol (uchwała nr 60/IV/2019 r. Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w 

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie), postanowień Polityki otwartego dostępu do 

publikacji naukowych o danych badawczych pracowników Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie lub innych przepisów wewnętrznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  

n) praw własności intelektualnej lub tajemnic prawnie chronionych Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie, 

o) dóbr osobistych, dobrych obyczajów czy zasad rzetelności naukowej,  

p) praw osób trzecich – w przypadku danych współautorskich, jestem upoważniony/a  

do wykonywania wspólnego prawa autorskiego do całości utworu,  

a w szczególności do dysponowania utworem w zakresie umieszczania utworu  

w Repozytorium CeON,  

q) interesów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w szczególności nie uniemożliwia lub nie 

utrudnia: prawidłowej realizacji projektów ze środków zewnętrznych, prowadzenia 

dalszych prac badawczych w określonym obszarze oraz prawidłowej realizacji umów na 

badania zlecone lub umów komercjalizacyjnych,  

r) przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie ochrony 

danych osobowych osób fizycznych, obronności, bezpieczeństwa publicznego lub 

zwalczania nieuczciwej konkurencji; 

13) udostępnienie utworu nie będzie prowadzić do pozbawienia ochrony prawnej dóbr 

intelektualnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub osób trzecich ani nie będzie 

uniemożliwiać lub utrudniać uzyskania lub utrzymania przez Wyższą Szkołę Policji 

 w Szczytnie ochrony prawnej w postaci praw wyłącznych do dóbr intelektualnych; 

14) dostarczenie utworu do repozytorium jest równoznaczne z udzieleniem Wyższej Szkole 

Policji w Szczytnie nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas 

nieokreślony, obejmującej następujące pola eksploatacji: 

o) utrwalanie, przechowywanie i zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową,  

w celu prowadzenia repozytorium, 

p) ustalenie w formie elektronicznej,  

q) przetworzenie utworu polegające w szczególności na zmianie formatu dokumentu, 

w jakim pierwotnie zostały zapisane, bez zmiany treści, 

r) wprowadzenie do pamięci komputera,  

s) umieszczenie w Repozytorium CeON,  

t) publiczne udostępnienie utworu za pośrednictwem sieci Internet, 

u) archiwizowanie i przechowywanie utworu na nośnikach cyfrowych w celu jego 

zabezpieczenia, w tym jego zwielokrotnienie; 

15) posiadam wszelkie prawa upoważniające mnie do zamieszczenia wyżej wymienionej 

publikacji, której jestem autorem/współautorem* w zbiorze publikacji WSPol  

w Repozytorium CeON na  licencjach Creative Commons i wybieram:  

 

 licencję CC-BY (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, 

przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest 

to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy); 

 licencję CC-BY-SA (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, 

przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana 

taka sama licencja); 



 licencję CC-BY-NC (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 

rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych, 

warunek ten nie obejmuje utworów zależnych - mogą zostać objęte inną licencją); 

 licencję CC-BY-ND (licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie 

utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania 

go w oryginalnej postaci - nietworzenia utworów zależnych); 

 licencję CC-BY-NC-SA (licencja pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie 

i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne 

będą również obejmowane tą samą licencją); 

 licencję CC-BY-NC-ND (licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie 

i wykonywaniu utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania 

go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). 

 
                                                                        

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

                (miejsce i data)                                                                                                                  ( podpis zgłaszającego publikację) 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

  



Załącznik nr 4 

do zarządzenia nr 134/2022 

Komendanta-Rektora 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

z dnia 21.10.2022 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy dla autora 

rozdziału w książce/monografii naukowej pod redakcją 
                         (ważny z załączonym tekstem publikacji w wersji drukowanej, kserokopii i/lub wersji elektronicznej) 

Dane funkcjonariusza, pracownika WSPol zgłaszającego publikację 

Imię i nazwisko: 

Stopień naukowy: 

Numer ORCID: 

Telefon: E-mail: 

Dane bibliograficzne rozdziału 

Imiona i nazwiska wszystkich  

współautorów 

Udział %  
(po uzgodnieniu  

ze współautorami) 

Afiliacja 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tytuł rozdziału: 

 

Identyfikator DOI: 

 

Strony rozdziału: Główny język rozdziału (proszę o zaznaczenie): 

 

 polski   angielski       inny…………………………………. 

Słowa kluczowe  
(proszę o wpisanie)  

w języku polskim: 
 

 

w języku angielskim: 
 

 

innym (jakim?): 

 

 

 

Dane bibliograficzne książki pod redakcją, w której został zamieszczony rozdział 

Tytuł książki: 

 

Książka stanowi przekład (jeśli tak wybierz oryginalny język przekładu):  

 

  angielski                        rosyjski                     ukraiński                  słowacki                   inny………………….. 



 

Redaktorzy naukowi książki (przekładu): 
 

Imiona i nazwiska redaktorów książki/przekładu Afiliacja 

  

  

  

Rok publikacji: Liczba stron: 

 

 

ISBN/ISMN/ISSN: 

Wydawnictwo: Miejsce wydania: 

 

Link do pełnego tekstu lub strony z informacjami o publikacji: 
 

 

Publikacja udostępniona w otwartym dostępie 

(OPEN ACCESS) 
(jeżeli publikacja znajduje się w otwartym dostępie proszę wypełnić poniższe pola) 

 

      Sposób udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

        witryna wydawcy  

        otwarte repozytorium 
        inne 

 

    Wersja tekstu w otwartym dostępie: 
 

       oryginalna wersja autorska 
 ostateczna wersja autorska 
 ostateczna wersja opublikowana 

 inna 

 

Licencja otwartego dostępu: 
 

        Creative Commons – Uznanie autorstwa (CC-BY)  

        Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA) 
        Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC) 
        Creative Commons – Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC-BY-ND) 

        Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) 
        Creative Commons – Uznanie autorstwa– Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) 
        Inna otwarta licencja 

 

    Data udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

     -- 

        dzień            miesiąc                      rok 

     

    Czas udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

      przed opublikowaniem 

       w dniu opublikowania 
       po opublikowaniu - proszę o podanie liczby miesięcy  

           od dnia opublikowania do dnia udostępnienia  

           w otwartym dostępie: ………………………….. 

Dane do ewaluacji  
(proszę o zaznaczenie) 

 

     Monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu źródłowego 

     Monografia stanowi przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury 

  Monografia stanowi przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim 

  Monografia powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez NCN 

     Monografia powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez FNP 

     Monografia powstała w ramach programu NPRH 

     Monografia powstała w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji    
         Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu 
 



Słowa kluczowe  
(proszę o wpisanie) 

w języku polskim: w języku angielskim: 

 

 

 

 

 

 

 

innym (jakim?): 

 

 

 

 

 

Dziedzina oraz dyscyplina 
(proszę o zaznaczenie) 

 

   Dziedzina:   

 

     nauk społecznych 

     inna (jaka?)……………………………………………….. 
 

 

 

    Dyscyplina: 

    

  nauki o bezpieczeństwie 

  nauki prawne 

  inna(jaka?)……………………… 

 

 

 

 

 

Oświadczenie autora o afiliacji 

zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia  

w Polskiej Bibliografii Naukowej 

 

 

Oświadczam, że wyżej wymieniona publikacja stanowi część dorobku 

naukowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

 

 

 

 

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

     ( miejsce i data)                                                                                                                           (podpis zgłaszającego publikację) 

 
 

 

 
 

 

 
  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą RODO, stanowiącą załącznik  

nr 7 do niniejszego zarządzenia 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          ..........................................................                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                           (czytelny podpis) 

   



Oświadczenie autora  

zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia  

w Repozytorium CeON 

 
Oświadczam, że: 

16) jestem uprawniony/a do dysponowania utworem, zgłoszonym do udostępnienia  

w Repozytorium CeON; 

17) deponowanie i udostępnianie danych w otwartym dostępie jest zgodne z zapisami umów 

gwarantowanych i nie narusza:  

s) praw i obowiązków wynikających z Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w 

WSPol (uchwała nr 60/IV/2019 r. Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 

prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w 

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie), postanowień Polityki otwartego dostępu do 

publikacji naukowych o danych badawczych pracowników Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie lub innych przepisów wewnętrznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  

t) praw własności intelektualnej lub tajemnic prawnie chronionych Wyższej Szkoły Policji w 

Szczytnie, 

u) dóbr osobistych, dobrych obyczajów czy zasad rzetelności naukowej,  

v) praw osób trzecich – w przypadku danych współautorskich, jestem upoważniony/a  

do wykonywania wspólnego prawa autorskiego do całości utworu,  

a w szczególności do dysponowania utworem w zakresie umieszczania utworu  

w Repozytorium CeON,  

w) interesów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w szczególności nie uniemożliwia lub nie 

utrudnia: prawidłowej realizacji projektów ze środków zewnętrznych, prowadzenia 

dalszych prac badawczych w określonym obszarze oraz prawidłowej realizacji umów na 

badania zlecone lub umów komercjalizacyjnych,  

x) przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie ochrony 

danych osobowych osób fizycznych, obronności, bezpieczeństwa publicznego lub 

zwalczania nieuczciwej konkurencji; 

18) udostępnienie utworu nie będzie prowadzić do pozbawienia ochrony prawnej dóbr 

intelektualnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub osób trzecich ani nie będzie 

uniemożliwiać lub utrudniać uzyskania lub utrzymania przez Wyższą Szkołę Policji 

 w Szczytnie ochrony prawnej w postaci praw wyłącznych do dóbr intelektualnych; 

19) dostarczenie utworu do repozytorium jest równoznaczne z udzieleniem Wyższej Szkole 

Policji w Szczytnie nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas 

nieokreślony, obejmującej następujące pola eksploatacji: 

v) utrwalanie, przechowywanie i zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową,  

w celu prowadzenia repozytorium, 

w) ustalenie w formie elektronicznej,  

x) przetworzenie utworu polegające w szczególności na zmianie formatu dokumentu, 

w jakim pierwotnie zostały zapisane, bez zmiany treści, 

y) wprowadzenie do pamięci komputera,  

z) umieszczenie w Repozytorium CeON,  

aa) publiczne udostępnienie utworu za pośrednictwem sieci Internet, 

bb) archiwizowanie i przechowywanie utworu na nośnikach cyfrowych w celu jego 

zabezpieczenia, w tym jego zwielokrotnienie; 

20) posiadam wszelkie prawa upoważniające mnie do zamieszczenia wyżej wymienionej 

publikacji, której jestem autorem/współautorem* w zbiorze publikacji WSPol  

w Repozytorium CeON na  licencjach Creative Commons i wybieram:  

 

 licencję CC-BY (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, 

przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest 

to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy); 

 licencję CC-BY-SA (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, 

przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana 

taka sama licencja); 



 licencję CC-BY-NC (licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, 

rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych, 

warunek ten nie obejmuje utworów zależnych - mogą zostać objęte inną licencją); 

 licencję CC-BY-ND (licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie 

utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania 

go w oryginalnej postaci - nietworzenia utworów zależnych); 

 licencję CC-BY-NC-SA (licencja pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie 

i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne 

będą również obejmowane tą samą licencją); 

 licencję CC-BY-NC-ND (licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie 

i wykonywaniu utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania 

go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). 

 
                                                                        

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

                (miejsce i data)                                                                                                                  ( podpis zgłaszającego publikację) 

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

  



Załącznik nr 5 

do zarządzenia nr 134/2022 

Komendanta-Rektora 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

z dnia 21.10.2022 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy dla redaktora  

książki/monografii naukowej, która składa się z oddzielnych rozdziałów, 

 każdy z oznaczonym autorstwem 
(ważny z załączonym tekstem publikacji w wersji drukowanej, kserokopii i/lub wersji elektronicznej) 

Dane funkcjonariusza, pracownika WSPol zgłaszającego publikację 

Imię i nazwisko: 

Stopień naukowy: 

Numer ORCID: 

Telefon:  E-mail: 

Dane bibliograficzne 

Imiona i nazwiska wszystkich redaktorów 

naukowych książki /przekładu 

Udział %  
(po uzgodnieniu 

ze współautorami) 

Afiliacja 

 

   

   

   

Tytuł książki/monografii oraz tom, seria, numer serii wydawniczej: 

 

Identyfikator DOI: 

 

Rok publikacji: Liczba stron: ISBN/ISMN/ISSN: 

 

Wydawnictwo: Miejsce wydania: Główny język publikacji (proszę o zaznaczenie): 

 

 polski      angielski      inny……………… 

Link do pełnego tekstu lub strony z informacjami o publikacji: 
 

Książka stanowi przekład (jeśli tak wybierz oryginalny język przekładu):  

 

   

 polski                angielski   rosyjski                 ukraiński               słowacki               inny   ………………………......                      

 

 

 

 



Publikacja udostępniona w otwartym dostępie 

(OPEN ACCESS) 
(jeżeli publikacja znajduje się w otwartym dostępie proszę wypełnić poniższe pola) 

        

        Sposób udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

         witryna wydawcy 

         otwarte repozytorium 
         inne 

           

           Wersja tekstu w otwartym dostępie: 
             

  oryginalna wersja autorska 
  ostateczna wersja autorska 
  ostateczna wersja opublikowana 

  inna 

 

                          Licencja otwartego dostępu: 
 

   Creative Commons – Uznanie autorstwa (CC-BY)  

   Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach (CC-BY-SA) 

   Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC) 

   Creative Commons – Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC-BY-ND) 
          Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) 
          Creative Commons – Uznanie autorstwa– Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC-BY_NC_ND) 

          Inna otwarta licencja 
 
 

          Data udostępnienia w otwartym dostępie: 

 

--
             dzień              miesiąc                     rok 

 

             Czas udostępnienia w otwartym dostępie: 
 

 przed opublikowaniem 

                      w dniu opublikowania 
                      po opublikowaniu - proszę o podanie liczby miesięcy  

                    od dnia opublikowania do dnia udostępnienia  

                    w otwartym dostępie: …………………….. 
 

Dane do ewaluacji 
(proszę o zaznaczenie) 

 

 

  Monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu źródłowego 

     Monografia stanowi przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury 

  Monografia stanowi przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim 

  Monografia powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez NCN 

     Monografia powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego przez FNP 

     Monografia powstała w ramach programu NPRH 

     Monografia powstała w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji    
         Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu 
 

Słowa kluczowe 
(proszę o wpisanie) 

w języku polskim: w języku angielskim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

innym (jakim?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dziedzina oraz dyscyplina 
(proszę o zaznaczenie) 

     

       Dziedzina: 
     

         nauk społecznych 

   inna (jaka?)……………………………………………….. 

             

            Dyscyplina: 
 

 nauki o bezpieczeństwie 

 nauki prawne 

 inna(jaka?)……………………………. 

 
 

Wysokość i źródła finansowania 
(proszę podać wysokość opłat za opublikowanie monografii naukowej poniesionych przez podmiot oraz źródło ich finansowania,  

nie wliczając kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem publikacji takich jak np. tłumaczenie, badania itp.) 
 

      Opłaty za publikacje:  

 publikacja bezkosztowa (brak kosztów zewnętrznych, wydawnictwo własne, publikacja sfinansowana ze środków prywatnych autora, granty) 

 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy * 

 środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych ** 

 inne 
 

 

  Kwota zł (wysokość opłat poniesionych na rzecz wydawnictwa zewnętrznego w złotych w ujęciu brutto) 
 

 

 

* Zgodnie z art. 365 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego, w tym: 

a) prowadzenie działalności naukowej, 

b) realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, 

c) kształcenie w szkole doktorskiej, 

d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, 

e) program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, 

f) program „Regionalna inicjatywa doskonałości”, 

g) rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytucjach PAN, instytucjach badawczych oraz 

instytucjach międzynarodowych. 

 

** wysokość opłat za wydanie publikacji poniesionych ze środków finansowych 

przyznanych na realizację projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe 

lub upowszechnianie nauki, finansowanych z programów  i przedsięwzięć ustanawianych 

przez ministra, stypendiów i nagród ministra, zadań finansowych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo niepodlegających zwrotowi środków z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi oraz przez instytucje zagraniczne lub organizacje 

międzynarodowe. 

 

 

Oświadczenie autora o afiliacji 

zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia  

w Polskiej Bibliografii Naukowej 

 

 

Oświadczam, że wyżej wymieniona publikacja stanowi część dorobku 

naukowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

 

 

 

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

     ( miejsce i data)                                                                                                                           (podpis zgłaszającego publikację) 
 

 

 

 

 

  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą RODO, stanowiącą załącznik  

nr 7 do niniejszego zarządzenia 

 

 

 
                                                                                                                          ..........................................................                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                         (czytelny podpis) 



Załącznik nr 6 

do zarządzenia nr 134/2022 

Komendanta-Rektora 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

z dnia 21.10.2022 r. 

 

Formularz zgłoszeniowy dla redaktora  

tomu pokonferencyjnego - zbiór artykułów lub publikacji naukowych, które zostały 

wydane na konferencji 
 (ważny z załączonym tekstem publikacji w wersji drukowanej, kserokopii i/lub wersji elektronicznej) 

Dane funkcjonariusza,  pracownika WSPol zgłaszającego publikację 

Imię i nazwisko: 

Stopień naukowy: 

Numer ORCID: 

Telefon: E-mail: 

Dane bibliograficzne 

Imiona i nazwiska wszystkich redaktorów naukowych 

tomu pokonferencyjnego 

Udział % 

(po uzgodnieniu 

ze współautorami) 

Afiliacja 

 

   

   

   

   

Tytuł tomu pokonferencyjnego oraz tom, seria, nr w serii: 

 

 

Identyfikator DOI: 

 

Rok publikacji: ISBN/ISMN/ISSN: 

 

Link do pełnego tekstu lub strony z informacjami o publikacji: 
 

Dane dotyczące konferencji 

Pełna nazwa konferencji naukowej: 

 

Nazwa skrócona konferencji naukowej: 
 

 



 

           Data rozpoczęcia konferencji naukowej 
 

            -- 

              dzień            miesiąc                      rok 

 

          Data zakończenia konferencji naukowej 
 

-- 

                 dzień           miesiąc                      rok 

Miejscowość, w której odbyła się konferencja naukowa: 
 

Kraj w którym odbyła się konferencja naukowa: 

Strona internetowa serii konferencji: 

Dziedzina oraz dyscyplina 
 (proszę o zaznaczenie) 

          

          Dziedzina:  
  

   nauk społecznych 

   inna (jaka?)…………………………………………………. 

 

 

         

        Dyscyplina:    
 

             nauki o bezpieczeństwie 

             nauki prawne 

             inna (jaka?)…………………………………… 

 

 

 

 

Oświadczenie autora o afiliacji 

zgłaszającego publikację naukową do zamieszczenia  

w Polskiej Bibliografii Naukowej 

 

 

Oświadczam, że wyżej wymieniona publikacja stanowi część dorobku 

naukowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

 

 

 

 
…………………..………                                                                                                           ……………………………….………….  
     ( miejsce i data)                                                                                                                           (podpis zgłaszającego publikację) 

 

 
 

 

 
  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą RODO, stanowiącą załącznik  

nr 7 do niniejszego zarządzenia 

 

 

 
                                                                                                                          ..........................................................                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                         (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

do zarządzenia nr 134/2022 

Komendanta-Rektora 

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 

z dnia 21.10.2022 r. 

 

 

Klauzula RODO 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 2016, L 119, s. 1), zwane dalej RODO, 

informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  

z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol jest możliwy przy użyciu poczty 

elektronicznej – adres e-mail iod.odo.wspol@wspol.edu.pl lub listownie - adres 

korespondencyjny  

ul. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;       

     do IOD w WSPol należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa 

danych przez WSPol. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w konkretnych, wyraźnych  

i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny  

z tymi celami. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

1) prawidłowej realizacji działalności naukowo-badawczej WSPol w ramach zadania 

badawczego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO;  

2) w związku z zawartą umową na realizację zadań badawczych, na podstawie  

art 6 ust. 1 lit. b RODO; 

3) z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności 

ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także dla celów 

zabezpieczenia dostępu do danych osobowych i innych informacji poufnych,  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w tym: 

1) podmiotowi administrującemu Repozytorium CeON tj. Interdyscyplinarnemu Centrum 

Modelowania Matematycznego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz odbiorcom 

dzieła; 

2) podmiotowi administrującemu system PBN, będącego podsystemem Zintegrowanego 

Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on tj. Ośrodkowi 

Przetwarzania Informacji Państwowemu Instytutowi Badawczemu; 

3) organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym  

lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

4) w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji dane mogą być przekazywane 

podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz podmiotom zapewniającym usługi 

doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

5) podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług w związku  

z  wykorzystywanymi systemami informatycznymi; 

6) podmiotom, osobom prowadzącym działalność naukowo-badawczą w ramach zadania 

badawczego. 

5. Pani/Pana dane osobowe do chwili zrealizowania celu, w którym zostały one zebrane  

a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia  

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych 

przepisach lub przepisach prawa na podstawie, których przetwarzane były Państwa Dane 

osobowe. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,  

a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje  



w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej; 

3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora 

niezgodnie z RODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji  

w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

9.  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość realizacji podanego powyżej 

celu.  

 


