
ZARZĄDZENIE NR 1067 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 10 stycznia 2020 roku 

 

➢ w sprawie zasad wydawania oraz trybu powoływania czasopism naukowych w Politechnice 

Białostockiej 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Białostockiej, zarządzam, 

co następuje: 

§ 1 

1. W Politechnice Białostockiej mogą być wydawane czasopisma naukowe mieszczące się w jednej 

lub więcej dyscyplinie naukowej.  

2. Czasopisma, o których mowa w ust. 1, powinny być wydawane według regulaminu redakcyjno-

wydawniczego, określającego między innymi: 

1) zasady etyki publikacyjnej; 

2) częstotliwość wydawania czasopisma; 

3) język wydawniczy; 

4) zakres tematyczny czasopisma poprzez określenie dyscyplin naukowych; 

5) sposób przygotowania artykułów do czasopisma oraz procedury recenzowania i przyjmowania 

prac do druku. 

3. Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym powinien przedstawiać określone 

zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy i być opatrzony 

przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. 

Na aparat naukowy składają się m.in. wykaz źródłowych materiałów, które są cytowane, omawiane 

lub wykorzystywane przez autora artykułu, przypisy, bibliografia załącznikowa, odnośniki do innych 

tekstów. Aparat naukowy powinien spełniać wymagania stawiane publikacjom naukowym w danej 

dyscyplinie naukowej. 

4. Za poziom merytoryczny czasopisma oraz zgodność artykułów z jego zakresem tematycznym, 

zachowanie standardów etycznych, regularność wydawania czasopisma, wstępną kwalifikację 

artykułów do czasopisma, prawidłowy przebieg procesu recenzyjnego, zgłaszanie czasopisma do 

zewnętrznych weryfikacji i ocen, aktualizację zawartości strony internetowej czasopisma, odpowiada 

redaktor naczelny oraz jego zastępca/y.  

5. Redaktora naczelnego oraz jego zastępcę/ów powołuje i odwołuje rektor na wniosek właściwego 

dyrektora instytutu (lub dyrektorów w przypadku czasopisma mieszczącego się w zakresie więcej 

niż jednej dyscypliny naukowej) zaopiniowany przez radę dyscypliny (lub rady dyscyplin w przypadku 

czasopisma mieszczącego się w zakresie więcej niż jednej dyscypliny naukowej) oraz senacką 

komisję właściwą do spraw wydawnictw.                                            

6. Redaktor naczelny czasopisma stosuje się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej 

(Committee on Publication Ethics - COPE) oraz do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, w tym zawartych w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” 

(Warszawa 2011). Redaktor naczelny określa także zasady procedury recenzji.  

7. Regulamin redakcyjno-wydawniczy czasopisma, skład rady naukowej oraz osoby sekretarza 

naukowego i sekretarza technicznego proponuje redaktor naczelny, a zatwierdza rektor, za zgodą 



właściwego dyrektora instytutu (lub dyrektorów w przypadku czasopisma mieszczącego się 

w zakresie więcej niż jednej dyscypliny naukowej), po zasięgnięciu opinii senackiej komisji właściwej 

do spraw wydawnictw.  

8. Warunkiem koniecznym kwalifikacji artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji przez 

autora. 

9. Lista recenzentów jest publikowana w ostatnim numerze czasopisma w danym roku oraz na stronie 

internetowej czasopisma. 

10. Szczegółowe zasady dotyczące publikacji w danym czasopiśmie określa regulamin publikowania 

prac w czasopiśmie.  

11. Sekretarz naukowy czasopisma prowadzi bieżącą dokumentację publikowanego czasopisma. 

12. Warunkiem zamieszczenia artykułu jest podpisanie przez każdego autora/współautora 

oświadczenia, że posiada prawa autorskie do artykułu (załącznik nr 1/załącznik nr 4 wersja w języku 

angielskim) wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2/załącznik nr 5 

wersja w języku angielskim ) oraz informacją o procentowym wkładzie w powstanie artykułu 

(załącznik nr 3/załącznik nr 6 wersja w języku angielskim). 

13. Dystrybucją czasopisma kieruje zespół redakcyjny w porozumieniu z Oficyną Wydawniczą 

Politechniki Białostockiej. Cenę egzemplarza czasopisma ustala redaktor naczelny.  

14. Do Biblioteki Politechniki Białostockiej przekazuje się nieodpłatnie 5 egzemplarzy każdego numeru 

czasopisma. 

15. Autor oraz recenzent artykułu zamieszczonego w danym numerze czasopisma mogą otrzymać 

bezpłatnie po jednym egzemplarzu tego numeru. Decyzję podejmuje redaktor naczelny czasopisma. 

16. W przypadku zmiany tytułu, zawieszenia lub zakończenia wydawania czasopisma, redaktor naczelny 

niezwłocznie informuje Oficynę Wydawniczą Politechniki Białostockiej. 

17. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie niewydania czasopisma przez okres roku od 

dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nieoznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez 

okres roku, redaktor naczelny jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Oficynę 

Wydawniczą Politechniki Białostockiej. 

§2 

1. Nowe czasopisma naukowe powołuje rektor, na wniosek właściwego dyrektora instytutu 

(lub dyrektorów w przypadku czasopisma mieszczącego się w zakresie więcej niż jednej dyscypliny 

naukowej) zaopiniowany przez radę dyscyplin (lub rady dyscyplin w przypadku czasopisma 

mieszczącego się w zakresie więcej niż jednej dyscypliny naukowej) oraz senacką komisję właściwą 

do spraw wydawnictw. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

1) tytuł czasopisma; 

2) dyscyplinę/y naukową/e; 

3) kandydatury: 

a) redaktora naczelnego,  

b) zastępcy/ów redaktora naczelnego, 

c) sekretarza naukowego, 

d) sekretarza technicznego; 

4) proponowany skład rady naukowej; 

5) częstotliwość ukazywania się czasopisma; 

6) postać fizyczna (druk, online, inna); 



7) adres elektroniczny; 

8) język/i publikacji i streszczeń; 

9) format czasopisma; 

10) nakład; 

11) deklarację finansowania kosztów wydawania czasopisma. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć: 

1) regulamin redakcyjno-wydawniczy; 

2) projekt okładki, strony tytułowej oraz redakcyjnej czasopisma; 

3) informację o stronie internetowej czasopisma. 

4. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej występuje do Biblioteki Narodowej o nadanie numeru 

ISSN. Czasopismo musi mieć przydzielony numer ISSN do każdego nośnika czasopisma (NP. wersji 

drukowanej, online).  

5. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej występuje z wnioskiem o wpisanie czasopisma 

naukowego do rejestru czasopism prowadzonego przez sąd okręgowy właściwy miejscowo 

dla siedziby wydawcy. 

6. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej może przypisać do czasopisma identyfikator obiektu 

cyfrowego DOI (Digital Object Identifier). 

§3 

Umowy i porozumienia zawarte z podmiotami zewnętrznymi mogą przewidywać dodatkowe obowiązki 

lub dokumenty wymagane przy publikacji w czasopiśmie. 

§4 

Czasopisma, których wydawcą jest Politechnika Białostocka powinny być publikowane w modelu 

otwartego dostępu z zastosowaniem wolnych licencji. Zakres licencji ustala redaktor naczelny. 

§5 

Odpowiedzialnymi za realizację zarządzenia czynię dyrektorów instytutów, redaktorów naczelnych 

czasopism oraz kierownika Oficyny Wydawniczej Politechniki Białostockiej. 

§6 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje prorektor ds. nauki. 

 

§7 

Traci moc Zarządzenie Nr 27 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie zasad 

wydawania oraz trybu powoływania czasopism naukowych w Politechnice Białostockiej wraz z późniejszą 

zmianą. 

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1067 z 2020 r. Rektora PB 

………………………………... 
 imię i nazwisko 

………………………………... 
 Otwarty identyfikator naukowca ORCID  

 (Open Researcher and Contributor ID) 

 

……………………………..…. 
 nazwa instytucji 

 

……………………………..…. 
 adres służbowy 

 

……………………………..…. 
 telefon 

 

……………………………..…. 
 e-mail 

 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem autorem(ką)/współautorem(ką)* artykułu pt.  

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

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

i dysponuję prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), zarówno do tekstu, jak i materiału ilustracyjnego (fotografii, schematów, 

wykresów) zamieszczonego w niniejszym artykule oraz przenoszę na Politechnikę Białostocką 

prawa autorskie w zakresie opublikowania tego artykułu w czasopiśmie ..................................................................

(w formie drukowanej i elektronicznej), wydawanym przez Politechnikę Białostocką. 

Oświadczam, że: 

• artykuł jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby 

spowodować odpowiedzialność wydawcy; 

• artykuł nigdy wcześniej nie był w całości publikowany, ani nie jest rozważany do publikacji w innym 

czasopiśmie; 

• prawa autorskie do tego artykułu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem; 

• wydawca ma prawo do dokonania w artykule koniecznych zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego. 

 

**Autor/Współautor udziela Wydawcy licencji ........................................................................................... Pełna treść 

licencji znajduje się na stronie internetowej czasopisma. Autor/Współautor wyraża zgodę na udostępnienie 

publikacji na platformach elektronicznych i w repozytorium na aktualnie obowiązującej licencji 

............................................................................ 

 

Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

……………………. ………………………….  ……………………. …………………………. 
 miejsce i data podpis autora/współautora miejsce i data podpis redaktora 

 

 

    

* w przypadku utworu współautorskiego 

**informacja zostaje umieszczona tylko w przypadku, gdy czasopismo jest wydawane z zastosowaniem wolnych/otwartych licencji  



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1067 z 2020 r. Rektora PB  
 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

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 (zwanego dalej RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka,  ul. Wiejska 45A, 

15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: 

rektorat@pb.edu.pl; 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może 

się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań zmierzających do publikacji artykułu 

naukowego Pani/Pana autorstwa w czasopismach wydawanych przez Politechnikę Białostocką – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i kurierskich, 

obsługa prawna administratora, obsługa IT oraz inne podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych 

celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych; 

b) usunięcia danych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych; 

d) przenoszenia danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 

obowiązujące przepisy w tym zakresie.  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem publikacji artykułu i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich 

podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości publikacji Pana/Pani artykułu 

w czasopismach wydawanych przez PB.  

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 

http://www.bip.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl


Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1067 z 2020 r. Rektora PB 
 

 

 

……………………………..…. 
 imię i nazwisko 

……………………………..…. 
 Otwarty identyfikator naukowca ORCID  

 (Open Researcher and Contributor ID) 

 

 

 

 

 

Tytuł artykułu zgłaszanego do druku w czasopiśmie ................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Autorzy: 

Lp. Nazwisko i imię Afiliacja 
% wkład  

w powstanie publikacji 

Uwagi (np. autor koncepcji, 

założeń, metod itp.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

 

 …………………………. …………………………. 
 miejsce i data podpis(y) autora(ów) 



Appendix 4 to the Regulation no. 1067 of the BUT Rector 

………………………………... 
 Name and surname  

………………………………... 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 

 

……………………………..…. 
 Name of institution 

 

……………………………..…. 
 Business address 

 

……………………………..…. 
 Telephone 

 

……………………………..…. 
 Email address 

 

 

 

COPYRIGHT TRANSFER DECLARATION 

I, the undersigned, hereby declare that I am the author/co-author* of the paper entitled 

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

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

and I hold the copyright to it as described in the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights 

(Journal of Laws of 2018, item 1191 as amended), both to the text and the illustrative material (photographs, 

drawings, graphs) contained in the paper described above, and that I hereby transfer to Bialystok 

University of Technology the copyright to the extent allowing for publication of this paper in the journal 

entitled ..................................................................… (in both paper and electronic form), issued by 

Bialystok University of Technology. 

I also declare that: 

• the paper is completely original and does not contain any borrowings from any other work, which 

might render the publisher liable; 

• the paper has never been published in full before, nor is it considered for publication in any other 

journal; 

• the copyright in this paper is not limited within the scope of this declaration; 

• the publisher has the right to make any necessary changes to the paper as a result of their editorial 

work. 

 

** The author/co-author grants the publishera(n) ……………………………………………………………..... 

licence. 

The full text of the licence can be found on the journal’s website. The author/co-author agrees to make 

the paper available on electronic platforms and in the repository under the current .................................... 

licence. 

This declaration has been drawn up in two identical copies, one copy for each Party. 

……………………. ……………………………  ……………………. …………………………. 
 Place and date Author’s signature/co-author’s signature Place and date Editor’s signature 

 

* in the case of a co-author's work 
** this information is given only for journals published using free/open licenses 



Appendix 5 to the Regulation no. 1067 of the BUT Rector 
 

 

Information of your Personal Data Controller with respect to the processing of your personal data 

 – pursuant to Art. 13 (1) and (2) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 

and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing 

of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC  

(hereinafter referred to as ‘GDPR’) 

 

1. The controller of your personal data is Bialystok University of Technology (BUT), 45A, Wiejska Street, 15-

351 Bialystok, Poland (hereinafter referred to as ‘the University’), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, 

email: rektorat@pb.edu.pl 

2. Pursuant to Art. 37 (1) (a) GDPR, the controller of your personal data has appointed the Data Protection 

Inspector whom you may contact by email at: iod@pb.edu.pl 

3. Your personal data will be processed for the purposes of the implementation of the procedures aiming at 

publishing your scientific paper in the journals issued by Bialystok University of Technology, pursuant to 

Art. 6 (1) (e) GDPR; 

4. The recipients of your personal data might be postal and courier service providers, the legal services of the 

controller of your personal data, IT services, and other entities provided for by law. 

5. Your personal data will be stored for periods of time necessary to fulfil the above purposes and for the 

periods of time provided for in the regulations of the law on archiving. 

6. You have the right to access your data and, within the regulations of the law, to: 

a) rectify your data; 

b) erase your data; 

c) restrict the processing of your data; 

d) transfer your data; 

e) object to the processing of your data; 

The above rights can be exercised by submitting a written request to the University. 

7. You have the right to lodge a complaint with the competent supervisory body, i.e. the President of the Office 

for Personal Data Protection, if you think that the processing of your personal data violates generally 

applicable regulations in this respect. 

8. Providing your data is a necessary condition for publishing your paper, and you are obliged to provide these 

data. Failure to provide your personal data will make it impossible for your article to be published in the 

journals issued by BUT. 

9. Your personal data will not be used for automated decision making or profiling as described in Art. 22 of 

the above Regulation. 

 



Appendix 6 to the Regulation no 1067 of the BUT Rector 
 

 

 

……………………………..…. 
 Name and surname  

……………………………..…. 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 

 

 

 

 

 

The title of the paper submitted for publication in the journal ..................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

Authors: 

No. Surname and name Affiliation 

Author’s contribution  

to the manuscript (in 

%) 

Comments (e.g. author of 

the concept, assumptions, 

methods of 

the manuscript, etc.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

 

…………………………. …………………………. 

 Place and date …………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 
Author’s signature/Authors’ signatures 

 

 


