
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 53/2022 

Rektora UMCS 

Regulamin Bazy Wiedzy  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej działa Baza Wiedzy Uniwersytetu Marii  

Curie-Skłodowskiej – zwana w dalszej części Bazą Wiedzy – będąca centralnym system 

ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, artystycznego i dydaktycznego pracowników  

i doktorantów UMCS oraz podmiotów wskazanych w § 1, ust. 3, pkt. 1. 

2. Baza Wiedzy jest dostępna bez logowania dla każdego użytkownika Internetu na stronie 

https://bazawiedzy.umcs.pl 

3. Celami funkcjonowania Bazy Wiedzy pozostają w szczególności: 

1) rejestrowanie utworów rozpowszechnionych, których autorami są pracownicy Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych 

zawartych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, doktoranci oraz inne podmioty 

uczestniczące w pracach naukowych, badawczych lub rozwojowych prowadzonych  

w Uniwersytecie, jeżeli tak stanowi umowa zawarta między tymi podmiotami  

a Uniwersytetem lub jeżeli twórcy wskazali na swój związek z Uniwersytetem, 

2) archiwizowanie opisów dorobku naukowego zarejestrowanego w systemie, 

3) dostarczanie danych do raportów i sprawozdań na potrzeby ewaluacji jakości działalności 

naukowej uczelni i jej jednostek lub oceny pracowników naukowych, 

4) udostępnianie informacji oraz promowanie w Internecie dorobku pracowników oraz jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 

5) dostarczanie informacji o punktacji nadawanej publikacjom zgodnie z wymogami 

ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 

6) gromadzenie cyfrowych wersji zarejestrowanych utworów oraz zapewnienie dostępu do nich 

na zasadach określonych w § 4. 

4. Punktacja odnosząca się do formalnej oceny publikacji naukowych rejestrowanych w Bazie 

Wiedzy nadawana jest w sposób automatyczny zgodnie z wymogami ministerstwa właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego. 

5. Utwory zamieszczone w Bazie Wiedzy podlegają ochronie prawa autorskiego. Udostępnianie ich 

odbywa się na podstawie licencji niewyłącznej Creative Commons – uznanie autorstwa, użycie 

niekomercyjne (CC BY NC). 

6. Autor utworu zgłoszonego do Bazy Wiedzy odpowiada za wszelkie naruszenie praw autorskich  

i majątkowych osób trzecich. 

7. Baza Wiedzy może importować dane z systemu USOS w zakresie niezbędnym do bieżącej 

aktualizacji informacji o pracownikach i jednostkach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

§ 2 

Polityka deponowania 
 

1. Utwory zalicza się do dorobku Uczelni tylko wtedy, gdy posiadają afiliację Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej. W przypadku braku informacji o afiliacji w publikacji, autor raz w roku 

https://bazawiedzy.umcs.pl/


deklaruje, że publikacja jest afiliowana do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej poprzez 

wypełnienie pisemnego oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 „Oświadczenie 

o afiliacji” do niniejszego Regulaminu. Wypełnione oświadczenia przekazywane są przez autora 

Redaktorom. 

2. Autor podający Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jako jednostkę, w której praca jest 

afiliowana, zobowiązany jest do wprowadzania metadanych dotyczących utworu do Bazy Wiedzy 

niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jego opublikowaniu oraz do bieżącego przekazywania 

właściwemu Redaktorowi pliku cyfrowego zawierającego treść utworu w ostatecznej wersji 

wydawniczej. 

3. Do indywidualnego dorobku pracownika będą uwzględnione publikacje z archiwalną afiliacją,  

o ile potwierdzi  on ich autorstwo. 

4. Autor deponuje w Bazie Wiedzy UMCS osiągnięcia i utwory w następujący sposób: 

1) aktywności wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 osobiście, na drodze archiwizacji 

bezpośredniej poprzez import opisu bibliograficznego w formatach obsługiwanych przez 

system lub formularze zgłoszeniowe dostępne w systemie, 

2) aktywności wymienione w § 3 ust. 1, pkt. 3-6 oraz ust. 2 i ust.3 pośrednio, przy udziale 

redaktora odpowiedzialnego za daną dyscyplinę, a w przypadku projektów naukowych 

przez wskazane osoby odpowiedzialne za archiwizację tych treści. 

5. Autor dba o poprawność i kompletność danych dotyczących własnego dorobku naukowego  

i dydaktycznego, a także danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy. 

6. Autor na koniec roku kalendarzowego lub w przypadku zakończenia pracy w UMCS 

zobligowany jest do wygenerowania z systemu, wydruku oraz podpisania załącznika nr 3 

„Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika” oraz jego 

przekazania do właściwego Redaktora. 

7. Odpowiedzialność za kompletność i aktualność danych w Bazie Wiedzy dotyczących utworów 

zaliczanych do dorobku w danej dyscyplinie naukowej ponoszą Redaktorzy. 

8. Każdy utwór jest rejestrowany w Bazie Wiedzy tylko raz, niezależnie od liczby autorów i ich 

afiliacji. 

9. Od 1 stycznia 2023 roku wprowadza się obowiązek wyłącznego stosowania danych z Bazy 

Wiedzy do sporządzania sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej oraz o osobach, których dorobek naukowy, artystyczny, dydaktyczny  

i organizacyjny podlega ocenie w zakresie objętym ewidencją. 

10. W sprawach spornych dotyczących zaliczenia utworu do dorobku naukowego autora oraz 

całkowitej wartości punktowej publikacji decyzje podejmuje Rektor (lub upoważniony 

przedstawiciel) po uzyskaniu stanowiska właściwego dyrektora instytutu. 

11. Wnioski o rozpatrzenie spraw określonych w § 2 ust. 9 autor składa w formie pisemnej do 

właściwego dyrektora instytutu. 

§ 3 

Zasady rejestracji utworów 

 

1. Rejestracji w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podlegają: 

1) Upowszechnione utwory drukowane lub elektroniczne, posiadające co najmniej jeden  

z numerów: ISBN (International Standard Book Number), ISMN (International Standard 

Music Number), ISSN (International Standard Serial Number), DOI (Digital Object 

Identifier), opublikowane w ostatecznej formie: 

a) artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych, 

b) monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte, 

c) rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach i innych wydawnictwach zwartych, 

d) referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych, 



e) artykuły recenzyjne, 

f) tłumaczenia tekstów zagranicznych, 

g) redakcja naukowa monografii, podręcznika, skryptu, oraz innego wydawnictwa zwartego 

lub ciągłego, 

h) inne, w tym: hasła w encyklopediach, słownikach, leksykonach, publikacje 

popularnonaukowe, 

2) Dane badawcze, to znaczy dane zebrane lub wytworzone jako materiał do analizy w ramach 

badań naukowych, w szczególności: zanonimizowane wyniki eksperymentów, pomiarów, 

obserwacji, statystyki, ankiety, zdjęcia, nagrania, w tym dane, które mają formę graficzną, 

3) Aktywności zawodowe z zakresu sztuk muzycznych, plastycznych, filmowych i konserwacji 

dzieł sztuki, wyłącznie te, które się odbyły, 

4) Rozprawy doktorskie, 

5) Projekty naukowe, 

6) Przedmioty prawa własności przemysłowej, w tym szczególnie: wynalazki, wzory użytkowe, 

wzory przemysłowe i znaki towarowe, 

2. Nieobowiązkowo rejestracji w Bazie Wiedzy podlegają: pozostałe aktywności badawcze, 

dydaktyczne, utwory upowszechnione lub ogłoszone w ostatecznej formie i ich efekty, które 

mogą być zaliczane do oceny nauczycieli akademickich, ale nie podlegają ewaluacji dyscyplin,  

w szczególności: 

1) bazy danych, dokumenty elektroniczne, oprogramowanie, witryny, 

2) bibliografie, dokumentacje, raporty naukowo-badawcze, recenzje, 

3) referaty, postery, streszczenia i abstrakty konferencyjne, doniesienia ustne, prezentacje, 

wykłady plenarne, 

4) materiały dydaktyczne: bloki, moduły, ebooki, wykłady, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, 

sprawdziany, materiały dodatkowe, 

5) multimedia i doniesienia medialne w formie utrwalonej lub zasobu internetowego. 

3. Możliwa jest rejestracja utworów upowszechnionych w formie elektronicznej, które nie posiadają 

jeszcze ostatecznej formy, przy czym nie otrzymują one punktów i nie mogą być zaliczane do 

oceny nauczycieli akademickich oraz do ewaluacji dyscyplin. 

4. Rejestracji w Bazie Wiedzy nie podlegają utwory objęte klauzulą poufności, za wyjątkiem 

osiągnięć z zakresu sztuk muzycznych, plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, do których 

zalicza się również osiągnięcia powstałe bez związku z zatrudnieniem lub kształceniem  

w podmiocie. 

5. Dane o dorobku i aktywności zawodowej, wprowadzone do Bazy Wiedzy, będą przekazywane do 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Dorobek 

niezarejestrowany w Bazie Wiedzy lub opatrzony inną afiliacją niż Uczelni, nie zostanie 

przesłany do wyżej wymienionego systemu. 

§ 4 

Licencje i prawa autorskie 

 

1. W Bazie Wiedzy mogą być deponowane i udostępniane pełne teksty, o których mowa  

w § 3 ust. 1-3. Dorobek ten jest własnością intelektualną autorów i jest chroniony prawem 

autorskim. 

2. Autor może zdeponować utwór i dane badawcze nieodpłatnie, na podstawie otwartych licencji 

Creative Commons lub licencji udzielonej Uczelni, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu – „Oświadczenie deponenta”, będący integralnym elementem systemu 

wymaganym podczas zgłaszania publikacji. 

3. Deponowane w Bazie Wiedzy dane badawcze powinny być rzetelne, identyfikowalne, dostępne 

oraz użyteczne poza pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane. Deponowane dane muszą 

być zanonimizowane. 



4. W przypadku danych badawczych, do których Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej posiada 

wyłączne prawa majątkowe, decyzję o ich umieszczeniu w Bazie Wiedzy podejmuje Rektor lub 

osoba przez niego upoważniona, w porozumieniu z twórcą danych badawczych. 

5. Zakazane jest deponowanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności przechowywanie  

i udostępnianie w Bazie Wiedzy UMCS dokumentów: 

1) do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie 

prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę trzecią), 

2) których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, a w tym ich dobra 

osobiste, 

3) których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawnymi. 

6. Zdeponowanie tekstu już wcześniej opublikowanego, do którego autor nie ma praw autorskich 

majątkowych (np. przeniósł je na wydawcę lub udzielił wydawcy licencji wyłącznej) wymaga 

zgody wydawcy. Zaleca się autorom sprawdzenie swoich umów z wydawcą lub polityki 

wydawcy w zakresie upubliczniania prac w repozytoriach instytucjonalnych. 

§ 5 

Obowiązki deponenta 

 

Pracownicy i doktoranci Uczelni są zobowiązani do bieżącego: 

1) deponowania informacji o utworach zgodnie z §2 ust.1-7 oraz przekazywania Redaktorom 

Bazy Wiedzy do wglądu oryginału lub kopii utworów określonych w § 3 ust. 1-3 w celu 

weryfikacji poprawnego opisu bibliograficznego, 

2) kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku oraz danych 

widocznych w profilu autora (nazwisko, tytuł naukowy itp.), 

3) monitorowania, określania i zatwierdzania dyscyplin w zarejestrowanym dorobku; 

oświadczenie deponenta obowiązuje w systemie w przypadku publikacji pozbawionych 

numerów DOI (Digital Object Identifier). 

§ 6 

Jednostki odpowiedzialne 

 

1. Jednostką odpowiedzialną za poprawne funkcjonowanie Bazy Wiedzy jest Biblioteka 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Szczegółową odpowiedzialność ponoszą:  

1) Biblioteka Uniwersytecka UMCS (Zespół ds. Bazy Wiedzy) – w zakresie administrowania 

infrastrukturą informatyczną do obsługi Bazy Wiedzy oraz nadawania uprawnień do edycji 

danych, 

2) Redaktorzy (aktualna lista Redaktorów dostępna na stronie Bazy Wiedzy) – w zakresie 

wprowadzania i deponowania danych dotyczących dorobku publikacyjnego i danych 

badawczych oraz przyporządkowania punktacji zarejestrowanym utworom, 

3) LUBMAN UMCS – w zakresie utrzymania środowiska wirtualnego na potrzeby platformy 

sprzętowo-systemowej Bazy Wiedzy; obsługi systemu uwierzytelnienia redaktorów i osób 

upoważnionych do edycji i przetwarzania danych (rozwiązanie CAS dostępne pod adresem 

https://login.umcs.pl); tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa dla środowiska 

wirtualnego; współpracy z Biblioteką Uniwersytecką UMCS w zakresie bieżącego 

funkcjonowania infrastruktury Bazy Wiedzy. 

2. Biblioteka ma prawo do ograniczenia dostępu lub usunięcia bez zgody autora wersji cyfrowej 

utworu, w stosunku do którego zgłoszono naruszenie praw autorskich i majątkowych.  

O otrzymaniu zgłoszenia i podjętych w związku z tym działaniach, Biblioteka ma obowiązek 

powiadomić kierownika jednostki wskazanej przy afiliacji autora, a także właściwego redaktora  

i autora utworu. 



3. Do zadań Zespołu ds. Bazy Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej należy: 

1) nadzór nad platformą sprzętowo-systemową Bazy Wiedzy, w tym zgłaszanie producentowi 

stwierdzonych błędów i wad w funkcjonowaniu systemu, 

2) współpraca z jednostkami określonymi w § 6 pkt. 1 w kwestiach technicznych  

i merytorycznych związanych z funkcjonowaniem systemu, 

3) współdziałanie z innymi jednostkami Uczelni, a w szczególności z Biurem Kadr i Pionem 

Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej w zakresie dbałości o poprawność 

wprowadzanych danych dotyczących autorów, niedopuszczanie do powstawania zbędnych 

powtórzeń, wnioskowanie o usuwanie błędów w systemie, 

4) nadawanie i zarządzanie uprawnieniami (rolami) redaktorów i innych osób upoważnionych do 

edycji i przetwarzania danych w systemie, 

5) instruktaż oraz zapewnienie bieżącej pomocy redaktorom i innym osobom upoważnionym  

w zakresie obsługi i wprowadzania danych do Bazy Wiedzy, 

6) informowanie redaktorów o bieżących zmianach i aktualizacjach oprogramowania i zasadach 

funkcjonowania systemu, 

7) sporządzanie raportów na potrzeby Rektora, Senatu i innych jednostek Uczelni, 

8) prowadzenie strony internetowej Bazy Wiedzy; promowanie Bazy Wiedzy. 

4. Do zadań Redaktorów należy: 

1) decydowanie o rejestracji i zakwalifikowaniu zgłoszonej publikacji do określonej kategorii  

w Bazie Wiedzy, 

2) bieżąca rejestracja, korekta opisów utworów oraz zgłoszonych informacji wymienionych  

w § 3 ust. 1-3, 

3) deponowanie pełnych tekstów utworów oraz monitorowanie kompletności Bazy Wiedzy  

w tym zakresie, 

4) prowadzenie dokumentacji polegającej na gromadzeniu i archiwizowaniu sygnowanych 

oświadczeń o dorobku, wymaganych w formie drukowanej), 

5) sporządzanie raportów na potrzeby własnej jednostki, 

6) udzielanie wyjaśnień w zakresie rejestracji utworów wymienionych w § 3 i funkcjonalności 

bazy, w tym: zasad rejestrowania i deponowania plików cyfrowych, określania uprawnień do 

udostępniania utworów wynikających z praw autorskich, spraw organizacyjnych  

i merytorycznych dotyczących procesu gromadzenia i udostępniania danych, 

7) przekazywanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym POL-on. 

§ 7 

Dane osobowe 

 

Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski  

i oświadczenia w ramach funkcjonowania Bazy Wiedzy: 

1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-

Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel.: +48 (81) 537 51 00, https://www.umcs.pl/. 

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

w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą 

poczty elektronicznej pod adresem: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i upowszechniania dorobku i aktywności 

zawodowej pracowników, doktorantów Uczelni oraz podmiotów  wymienionych w §. 1 ust. 3 pkt 1 

oraz rozpatrywania zgłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 3 – na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO. 



4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z dostarczaniem i wspieraniem systemu 

informatycznego na mocy stosownych umów powierzenia. 

5) Dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych 

celów, 

6) Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) Gdy przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym 

zakresie, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do rejestracji dorobku 

i aktywności zawodowej pracowników i doktorantów Uczelni w Bazie Wiedzy, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, pkt. 1-6. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rejestrowania dorobku  

w Bazie Wiedzy UMCS, 

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

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

§ 8 

Reklamacje, zapytania, uwagi 
 

1. Pytania dotyczące kwestii merytorycznych związanych z deponowaniem utworów należy 

kierować do redaktora właściwego dla danej dyscypliny. 

2. W przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu należy je zgłosić 

drogą elektroniczną na adres: bazawiedzy@mail.umcs.pl. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz 

krótki opis. 

4. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony na 

adres podany w zgłoszeniu. 

 

mailto:bazawiedzy@mail.umcs.pl

