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Załącznik nr 3 

KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB 

USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA PUBLIKACJE NAUKOWE  

W CZASOPISMACH NAUKOWYCH 

 

I. CZĘŚĆ A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH 

1. W części A wykazu czasopism naukowych zamieszcza się czasopisma naukowe ujęte 

w bazach czasopism naukowych wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 

rozporządzenia, posiadające obliczony 5-letni albo 2-letni współczynnik wpływu. 

2. Liczbę punktów za publikację naukową w danym czasopiśmie naukowym określa się 

odrębnie dla poszczególnych grup tematycznych czasopism naukowych oraz dla 

poszczególnych baz czasopism naukowych, w zależności od wartości współczynnika 

wpływu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Przy ustalaniu liczby punktów za publikację naukową w czasopiśmie naukowym 

ujętym w więcej niż jednej bazie czasopism naukowych uwzględnia się najwyższą wartość 

określoną dla poszczególnych baz zgodnie z ust. 2. 

 

II. CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH 

1. W części B wykazu czasopism naukowych zamieszcza się krajowe czasopisma 

naukowe, których aktualny adres redakcji lub adres wydawcy znajduje się na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadające współczynnika wpływu. 

2. Czasopisma naukowe są oceniane na podstawie informacji zawartych we wniosku  

o wpis czasopisma naukowego do wykazu czasopism naukowych, zwanego dalej 

„wnioskiem”, złożonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania redakcji lub wydawcy 

tego czasopisma. 

3. Wniosek obejmuje następujące informacje: 

1) tytuł czasopisma naukowego w języku oryginalnym; 

2) tytuł czasopisma naukowego w języku angielskim; 

3) historia czasopisma naukowego (zmiany tytułu czasopisma, wydawcy, ISSN lub eISSN 

oraz okres wydawania czasopisma naukowego w latach); 

4) ISSN, eISSN; 

5) DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego); 

6) adres strony internetowej czasopisma naukowego; 
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7) rok ukazania się pierwszego numeru czasopisma naukowego; 

8) grupy nauk, do których należy czasopismo naukowe: 

a) nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne, 

b) nauki humanistyczne, 

c) nauki społeczne; 

9) dyscypliny naukowe lub artystyczne (wyznaczenie maksymalnie 2 podstawowych 

dyscyplin naukowych lub artystycznych oraz maksymalnie 3 pozostałych dyscyplin 

naukowych lub artystycznych, zgodnie z przepisami dotyczącymi obszarów wiedzy, 

dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych); 

10) dziedziny nauki lub sztuki (wyznaczenie podstawowej dziedziny nauki lub sztuki oraz 

maksymalnie 2 pozostałych dziedzin nauki lub sztuki, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych  

i artystycznych); 

11) grupa albo grupy tematyczne czasopism naukowych, odrębnie dla poszczególnych baz 

czasopism naukowych (maksymalnie 5 najważniejszych kategorii); 

12) język albo języki publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym wraz z informacją  

o liczbie publikacji naukowych w danym języku w okresie 4 lat poprzedzających rok 

złożenia wniosku (w podziale na poszczególne lata); 

13) redaktor naczelny: 

a) imię (imiona), 

b) nazwisko, 

c) stopień lub tytuł naukowy albo stopień lub tytuł w zakresie sztuki, 

d) afiliacja, 

e) kraj afiliacji, 

f) adres poczty elektronicznej; 

14) adres redakcji: 

a) instytucja (firma), 

b) jednostka organizacyjna instytucji (firmy), 

c) ulica, numer domu, numer lokalu, 

d) kod pocztowy (skrytka pocztowa, poczta), 

e) miasto, 

f) województwo, 

g) kraj, 
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h) numer telefonu kontaktowego, 

i) adres poczty elektronicznej, 

j) adres strony internetowej czasopisma naukowego; 

15) główny wydawca: 

a) instytucja (firma), 

b) jednostka organizacyjna, 

c) ulica, numer domu, numer lokalu, 

d) kod pocztowy (skrytka pocztowa, poczta), 

e) miasto, 

f) województwo, 

g) kraj, 

h) numer telefonu kontaktowego, 

i) adres poczty elektronicznej, 

j) adres strony internetowej oficyny wydawniczej, 

k) imię (imiona) i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu; 

16) pozostali wydawcy (tylko nazwa instytucji); 

17) afiliacja czasopisma (jeżeli występuje); 

18) informacje dotyczące kryteriów wstępnych: 

a) stosowanie procedury recenzowania szczegółowo opisanej na stronie internetowej 

czasopisma naukowego lub w wersji drukowanej, 

b) posiadanie przez czasopismo naukowe aktywnej strony internetowej, 

c) procentowy udział osób recenzujących publikacje naukowe w czasopiśmie 

naukowym, zatrudnionych w zagranicznych jednostkach w całkowitej liczbie 

recenzentów w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, 

d) procentowy udział publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym zawierających 

tytuł i streszczenie w języku angielskim w ogólnej liczbie publikacji naukowych  

w czasopiśmie naukowym w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, 

e) liczba numerów łączonych czasopisma naukowego wydanych w okresie 2 lat 

poprzedzających rok złożenia wniosku, 

f) informacja o wystąpieniu w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku 

opóźnienia wydawniczego wynoszącego co najmniej 6 miesięcy, 

g) liczba numerów czasopisma naukowego wydanych w każdym roku w okresie 2 lat 

poprzedzających rok złożenia wniosku; 
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19) informacje uwzględniane przy ocenie czasopisma naukowego: 

a) wykaz baz czasopism naukowych, w których czasopismo naukowe jest 

uwzględnione, 

b) procentowy udział autorów publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym 

zatrudnionych w zagranicznych jednostkach w całkowitej liczbie autorów  

w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, 

c) liczba publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym w okresie 4 lat 

poprzedzających rok złożenia wniosku, w podziale na poszczególne lata, 

d) procentowy udział osób recenzujących publikacje naukowe w czasopiśmie 

naukowym, zatrudnionych w zagranicznych jednostkach w całkowitej liczbie 

recenzentów w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, 

e) częstotliwość wydawania czasopisma naukowego, 

f) procentowy udział publikacji naukowych wydawanych w językach innych niż 

polski w ogólnej liczbie publikacji naukowych w okresie 2 lat poprzedzających rok 

złożenia wniosku, 

g) liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych  

w zagranicznych jednostkach naukowych lub dydaktycznych (według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku), 

h) liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych  

w Rzeczypospolitej Polskiej (według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku), 

i) procentowy udział publikacji naukowych dostępnych w pełnej wersji on-line  

w ogólnej liczbie publikacji naukowych w okresie 2 lat poprzedzających rok 

złożenia wniosku, 

j) rok, od którego czasopismo naukowe jest nieprzerwanie wydawane, 

k) informacje dodatkowe, w szczególności wyjaśnienie powodów wydania w okresie 

ostatnich 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku numerów łączonych 

czasopisma naukowego. 

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej w systemie, w terminie wskazanym przez 

ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej. 

4. Ocenie są poddawane krajowe czasopisma naukowe: 

1) których pierwszy numer ukazał się nie później niż 2 lata przed rokiem złożenia wniosku; 
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2) wydawane w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej; w przypadku czasopism 

naukowych wydawanych w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, obie postacie 

tych czasopism muszą być tożsame; postać elektroniczną ocenia się, jeżeli posiada 

eISSN i jest udostępniona pod wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część 

czasopisma naukowego on-line, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, 

wolumin, numer) lub posiada DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator 

dokumentu elektronicznego) oraz rok wydania. 

5. Czasopisma naukowe są oceniane w 3 grupach nauk:  

1) w grupie nauk humanistycznych;  

2) w grupie nauk społecznych; 

3) w grupie nauk ścisłych, technicznych, medycznych i przyrodniczych. 

6. Czasopisma naukowe ujęte w bazach czasopism naukowych wskazanych  

w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia, niezamieszczone w części A 

albo C wykazu czasopism naukowych, są zamieszczane w części B wykazu czasopism 

naukowych. Za publikacje naukowe w tych czasopismach przyznaje się nie mniej niż 10 

punktów, nie dłużej jednak niż przez 2 kolejne lata. 

7. Ocenę czasopism naukowych przeprowadza się w 2 etapach. 

8. W pierwszym etapie oceny czasopisma naukowego dokonuje się według 

następujących kryteriów: 

1) udostępnianie listy recenzentów publikacji naukowych na stronie internetowej 

czasopisma naukowego lub w numerze drukowanym, nie rzadziej niż raz w roku; 

2) stosowanie, opublikowanej na stronie internetowej czasopisma naukowego lub  

w postaci papierowej, procedury recenzowania publikacji naukowych, uwzględniającej 

poniższe zasady: 

a) do oceny każdej publikacji naukowej jest powoływanych co najmniej  

2 niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, 

b) recenzentowi nie ujawnia się autora lub autorów recenzowanej publikacji naukowej 

(double-blind review process) albo recenzent podpisuje deklarację  

o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się 

zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste  

(w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia i związek małżeński), relacje 

podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w okresie ostatnich 

2 lat poprzedzających rok przygotowania recenzji, 
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c) pisemna recenzja publikacji naukowej zawiera wniosek recenzenta dotyczący 

warunków dopuszczenia publikacji do wydania albo jej odrzucenia, 

d) kryteria oceny publikacji naukowych i formularz recenzji są udostępnione na 

stronie internetowej czasopisma naukowego albo w każdym jego numerze; 

3) posiadanie przez czasopismo naukowe aktywnej strony internetowej, zawierającej  

w szczególności:  

a) tytuł,  

b) ISSN,  

c) skład rady naukowej,  

d) informacje dotyczące kryteriów oceny publikacji naukowych i procedur ich 

kwalifikowania do druku, 

e) skład redakcji czasopisma, 

f) spisy treści wydanych numerów lub zeszytów w okresie 2 lat poprzedzających rok 

złożenia wniosku; 

4) co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowią recenzenci 

zewnętrzni – osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma naukowego, 

niezatrudnione w redakcji czasopisma albo w podmiocie, w którym jest afiliowany 

redaktor naczelny czasopisma; 

5) zamieszczanie w każdej publikacji w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia 

wniosku co najmniej tytułu i streszczenia w języku angielskim; 

6) stabilność wydawnicza w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku 

potwierdzona ciągłością wydawania czasopisma naukowego (brak opóźnień większych 

niż 6 miesięcy). 

9. Do drugiego etapu oceny są kwalifikowane czasopisma naukowe spełniające kryteria 

określone w ust. 8. W drugim etapie oceny dokonuje się według następujących kryteriów: 

1) cytowania czasopisma naukowego określone na podstawie danych zgromadzonych  

w bazach czasopism naukowych wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 15 

ust. 7 rozporządzenia; 

2) wartość polskiego współczynnika wpływu (PWW); 

3) procentowy udział autorów publikacji naukowych zatrudnionych w zagranicznych 

jednostkach w całkowitej liczbie autorów publikacji naukowych; 

4) sklasyfikowanie czasopisma naukowego co najmniej w 2 bazach czasopism naukowych 

wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia; 
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5) liczba publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym w roku poprzedzającym rok 

złożenia wniosku; 

6) stopień umiędzynarodowienia procesu recenzowania – procentowy udział recenzentów 

zatrudnionych w zagranicznych jednostkach w całkowitej liczbie recenzentów; 

7) częstotliwość wydawania czasopisma naukowego; 

8) procentowy udział publikacji naukowych w pełnej wersji w języku angielskim, 

francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim w ogólnej liczbie 

publikacji; 

9) umiędzynarodowienie rady naukowej – procentowy udział członków rady naukowej 

czasopisma naukowego zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych lub 

dydaktycznych w całkowitej liczbie członków rady naukowej; 

10) udostępnianie wszystkich bieżących publikacji naukowych w wersji on-line; 

11) okres nieprzerwanego wydawania czasopisma naukowego do roku poprzedzającego rok 

złożenia wniosku (w każdym roku ukazało się co najmniej jedno wydanie czasopisma 

naukowego, a w przypadku czasopism naukowych wydawanych w wersji on-line – co 

najmniej 6 artykułów naukowych); 

12) wprowadzanie do polskiej bazy cytowań czasopism naukowych (POL-index) danych 

zawierających pełne rekordy bibliograficzne każdej publikacji naukowej z okresu co 

najmniej 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku; 

13) znaczenie czasopisma naukowego dla rozwoju nauki polskiej i popularyzacji osiągnięć 

naukowych w kraju oraz za granicą. 

10. Podstawę do ustalenia liczby punktów za publikację naukową w czasopiśmie 

naukowym stanowi suma punktów przyznanych za kryteria, o których mowa w ust. 9. Liczba 

punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B 

wykazu czasopism naukowych wynosi nie więcej niż 15 punktów. 

11. Zespół powołany na podstawie § 15 ust. 4 rozporządzenia przedstawia ministrowi do 

zatwierdzenia szczegółowe zasady przyznawania punktów za kryteria, o których mowa  

w ust. 9, dla poszczególnych grup nauk, o których mowa w ust. 5. Zatwierdzone zasady 

minister publikuje w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej. 
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III. CZĘŚĆ C WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH 

1. W części C wykazu czasopism naukowych uwzględnia się czasopisma naukowe 

znajdujące się w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism 

naukowych o największym zasięgu, właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych. 

2. Liczba punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych 

w części C wykazu czasopism naukowych wynosi nie więcej niż 25 i nie mniej niż 10. 

3. Kryterium służącym do ustalenia liczby punktów za publikacje naukowe  

w czasopismach naukowych są wskaźniki bibliometryczne, o których mowa w § 15 ust. 5  

pkt 4 rozporządzenia. 

4. Przy ustalaniu liczby punktów za publikację naukową w czasopiśmie naukowym 

ujętym w więcej niż jednej bazie czasopism naukowych uwzględnia się najwyższą wartość 

określoną dla poszczególnych baz w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 

rozporządzenia. 

5. Za publikację naukową w czasopiśmie naukowym ujętym w bazie czasopism 

naukowych wskazanej w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia, 

niezawierającej wskaźników bibliometrycznych stanowiących podstawę do ustalenia wykazu 

czasopism naukowych, przyznaje się 10 punktów. 

  


