
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Zarządzenie 

Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego 

10 LIS. 2021 
nr   /25  	/RKR/ 	 z dnia 	 r. 

w sprawie centralnej ewidencji archiwizacji i upowszechniania dorobku 
naukowego Wojskowej Akademii Technicznej oraz zasad funkcjonowania 

Bazy Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej 

Na podstawie art. 11 oraz art. 23 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478,z późn.zm.) 
zarządza się, co następuje: 

§1 

W Wojskowej Akademii Technicznej, zwanej dalej Akademią, działa 
centralna ewidencja archiwizacji i upowszechniania dorobku i osiągnięć  
naukowych pracowników, doktorantów oraz studentów Wojskowej Akademii 
Technicznej. Ewidencja danych dokumentowana jest w Bazie Wiedzy Wojskowej 
Akademii Technicznej, zwanej dalej Bazą  Wiedzy WAT. 

§2 

1. Zasady rejestrowania, archiwizacji oraz udostępniania dorobku i osiągnięć  
naukowych oraz aktywności zawodowej pracowników, doktorantów oraz 
studentów WAT, określa Regulamin Bazy Wiedzy Wojskowej Akademii 
Technicznej, zwany dalej Regulaminem Bazy Wiedzy WAT, stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Zobowiązuje się  pracowników i doktorantów Wojskowej Akademii 
Technicznej oraz żołnierzy zawodowych pełniących służbę  w WAT, 
zwanych dalej autorami do zgłaszania dorobku naukowego i osiągnięć  
naukowych do systemu Baza Wiedzy WAT, zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie Bazy Wiedzy WAT, o którym mowa w ust. 1. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wyznaczają  spośród osób 
posiadających rolę  importera publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej, 
koordynatorów ds. współpracy z Bazą  Wiedzy WAT, zwanych dalej 
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koordynatorami. W przypadku braku w j.o. osoby pełniącej rolę  importera 
publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej, kierownik j.o. wyznacza osobę  
koordynatora spośród pracowników j.o. 

§3 

1. Nadzór nad prawidłową  realizacją  niniejszego zarządzenia sprawuje 
Prorektor ds. Naukowych. 

2. Wprowadzaniem do Bazy Wiedzy WAT danych w zakresie dorobku 
piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego zajmuje się  Biblioteka 
Główna WAT, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Bazy 
Wiedzy WAT. 

3. Wprowadzaniem do Bazy Wiedzy WAT danych w zakresie projektów 
badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji związanych 
z działalnością  naukową, zajmuje się  Dział  Nauki, zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie Bazy Wiedzy WAT. 

§4 

Traci moc Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego Nr 9/RKR/2018 z dnia 5 marca 2018 r. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

płk. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 

Sporządziła: Bożena Chlebicka-Abramowicz - BGŁ  



ZałAcznik nr 1 
do Zarządzenia nr'5./RKR/o»2/ 

z dnia  10,1•  

Regulamin 
Bazy Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej 

§1 
1. Baza Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej, zwaną  dalej „Bazą  Wiedzy WAT", 

jest miejscem ewidencji, archiwizacji i upowszechniania dorobku naukowego, 
dydaktycznego pracowników, doktorantów oraz studentów Wojskowej Akademii Technicznej, 
w ramach realizacji Polityki Otwartego Dostępu w Wojskowej Akademii Technicznej, i pełni 
funkcję  Repozytorium Wojskowej Akademii Technicznej. 

2. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Bazy Wiedzy WAT. 

§2 

W Regulaminie Bazy Wiedzy WAT przyjmuje się  następujące definicje pojęć: 
1. Publikacja — utwór opublikowany, który za zgodą  autora został  zwielokrotniony i którego 

egzemplarze zostały udostępnione publicznie lub utwór rozpowszechniony publicznie w taki 
sposób, aby każdy mógł  mieć  do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

2. Projekty — projekty badawcze, prace rozwojowe oraz inwestycje związane z działalnością  
naukową   w WAT. 

3. Dane badawcze — dane zebrane lub wytworzone jako materiał  do analizy w ramach badań  
naukowych prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Warszawie. 

4. Metadane — ustrukturyzowane informacje służące do opisu zasobów lub obiektów informacji, 
pozwalające na ich jednoznaczną  identyfikację  i umożliwiające ich wyszukiwanie. 

5. Repozytorium — narzędzie informatyczne służące do deponowania, przechowywania 
i upowszechniania w sieci Internet dorobku naukowego (zarówno publikacji, jak i wyników 
badań  naukowych) Wojskowej Akademii Technicznej. 

6. Koordynator — osoba, która jest odpowiedzialna za bieżącą  komunikację  pomiędzy autorami 
jednostki organizacyjnej a redaktorami Bazy Wiedzy WAT, w celu zapewnienia poprawnego 
i terminowego dostarczania informacji o dorobku naukowym. 

§3  
1. Baza Wiedzy WAT zawiera informacje o naukowcach (profile naukowców), publikacjach, 

rozprawach doktorskich, prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach 
dyplomowych na studiach I, II oraz III stopnia, a także o projektach badawczych, pracach 
rozwojowych oraz inwestycjach związanych z działalnością  naukową, raportach z badań  
prowadzonych ze środków publicznych. 

2. Celem funkcjonowania Bazy Wiedzy WAT jest: 
1) rejestrowanie dorobku i osiągnięć  naukowych oraz aktywności zawodowej pracowników, 

doktorantów oraz studentów Akademii; 
2) dostarczanie danych do raportów i sprawozdań  z dorobku naukowego Akademii; 
3) dostarczanie informacji o punktacji nadawanej publikacjom, zgodnie z wymogami 

ministra właściwego ds. nauki; 
4) zabezpieczenie dorobku naukowego Akademii poprzez cyfrową  archiwizację  

zarejestrowanych dokumentów; 
5) zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych 

badań, specjalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników 
naukowych Akademii; 

6) promowanie dorobku naukowego i osiągnięć  naukowych Akademii. 
3. Układ repozytorium jest dziedzinowy, zgodny z dyscyplinami reprezentowanymi w Akademii 

w ramach jednostek organizacyjnych wydziałów oraz jednostek międzywydziałowych 
i ogólnouczelnianych. 

4. Baza Wiedzy WAT prowadzona jest za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego 



pod adresem http://repo.bg.wat.edu.pl  i wykorzystuje oprogramowanie Omega-PSIR -
opracowane i rozwijane przez Politechnikę  Warszawską  we wsparciu firmy informatyczno-
szkoleniowej Sages sp. z o.o. 

5. Baza Wiedzy WAT dostępna jest dla każdego użytkownika na stronie Biblioteki Głównej WAT 
https://bci.watedu.pl/baza-wiedzy-wat  

§4 
1. Za wprowadzanie danych i poprawne funkcjonowanie Bazy Wiedzy WAT w zakresie dorobku 

piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, odpowiadają  redaktorzy Bazy Wiedzy WAT 
w Bibliotece Głównej WAT zwani dalej „Redaktorami Bazy Wiedzy WAT". 

2. Do zadań  redaktorów Bazy Wiedzy WAT należy: 
1) bieżące gromadzenie i opracowywanie danych bibliograficznych publikacji pracowników, 

doktorantów oraz studentów Wojskowej Akademii Technicznej oraz innych utworów 
wydanych w WAT, wymienionych w § 5 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi normami 
bibliograficznymi, opracowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny; 

2) analiza prawidłowości wprowadzanych danych do Bazy Wiedzy WAT i merytoryczne 
sprawdzenie danych przekazanych przez koordynatorów i/lub autorów; 

3) prowadzenie bieżącej korekty danych; 
4) gromadzenie i archiwizowanie oświadczeń  deponentów utworu dotyczących 

zdeponowanych plików cyfrowych w Bazie Wiedzy WAT; 
5) współdziałanie z jednostkami Akademii w zakresie dbałości o poprawność  

wprowadzanych danych dotyczących autorów; 
6) udzielanie wyjaśnień  w zakresie edycji danych i funkcjonalności bazy, w tym: zasad 

wprowadzania danych i archiwizowania plików cyfrowych, określania uprawnień  
do udostępniania utworów wynikających z praw autorskich, spraw organizacyjnych 
i merytorycznych dotyczących procesu gromadzenia i udostępniania danych; 

7) przygotowywanie informacji na stronę  internetową  Bazy Wiedzy WAT; 
8) promowanie Bazy Wiedzy WAT w środowisku Uczelni. 

3. Biblioteka ma prawo do ograniczenia dostępu lub usunięcia bez zgody autora wersji cyfrowej 
utworu, w stosunku do którego zgłoszono naruszenie praw autorskich i majątkowych. 
Po otrzymaniu zgłoszenia i podjętych w związku z tym działaniach, Biblioteka ma obowiązek 
powiadomić  kierownika jednostki, która była wskazana przy afiliacji autora, a także autora 
utworu. 

§5 
1. W Bazie Wiedzy WAT obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są  utwory opublikowane 

( w formie drukowanej lub elektronicznej) po 2012 r., stanowiące dorobek naukowy 
pracowników, doktorantów oraz studentów WAT obejmujące: artykuły opublikowane 
w czasopismach naukowych oraz w innych wydawnictwach ciągłych, monografie, 
podręczniki oraz inne wydawnictwa zwarte, rozdziały w monografiach, podręcznikach 
lub w innych wydawnictwach zwartych, publikacje naukowe z konferencji krajowych 
i międzynarodowych, patenty, prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i inne utwory, które są  
podstawą  nadania stopnia lub tytułu naukowego, a także metadane danych badawczych, 
informacje o prowadzonych pracach badawczych i raportach z badań  oraz projektach, 
zgodnie z obowiązującym zarządzeniem w sprawie zasad prowadzenia projektów 
badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji związanych z działalnością  naukową  
w WAT. 

2. Rejestrowanie utworów upowszechnionych przed 2012 r. jest zalecane, i realizowane, w celu 
uzyskania pełnej ewidencji dorobku. 

3. Rejestracji w Bazie Wiedzy WAT podlegają  preprinty (wersja autorska artykułu przed 
recenzją), postprinty (wersja autorska artykułu po recenzji), oraz wersje opublikowane. 

4. Prace dyplomowe podlegają  rejestracji na podstawie zgłoszenia promotora lub koordynatora. 
5. Rejestracji w Bazie Wiedzy WAT nie podlegają  utwory objęte klauzulą  tajności. 
6. Każda publikacja jest rejestrowana w Bazie Wiedzy WAT jednokrotnie, niezależnie od liczby 

autorów i ich afiliacji. 
7. Zamieszczone w Bazie Wiedzy WAT utwory stanowią  własność  intelektualną  autorów 

i podlegają  ochronie prawa autorskiego. 



8. Baza Wiedzy WAT może stanowić  źródło danych dla systemów lokalnych oraz może być  
uzupełniania i aktualizowana z innych baz tworzonych w jednostkach organizacyjnych 
Akademii. Utrzymanie własnej bazy nie zwalnia jednostki z bieżącej aktualizacji Bazy Wiedzy 
WAT. 

9. Baza Wiedzy WAT umożliwia komunikację  z systemami wewnętrznymi (pobieranie danych) 
i zewnętrznymi (wysyłanie danych), w tym przekazywanie danych o publikacjach 
wprowadzonych do Bazy Wiedzy WAT do Polskiej Bibliografii Naukowej, która jest częścią  
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. 

10. Baza Wiedzy WAT ma wbudowany mechanizm formalnej oceny publikacji naukowych, 
opracowanej na podstawie zaleceń  ministra właściwego ds. nauki. Punktacja nadawana jest 
zgodnie z obowiązującymi aktualnymi wytycznymi Ministerstwa. W odniesieniu do utworów 
starszych, których bieżące wskaźniki nie dotyczą, odpowiednia punktacja, może być  wpisana 
przez redaktora Bazy Wiedzy WAT. 

§6 
1. Autorzy publikując lub upowszechniając utwory podają  afiliację: „Wojskowa Akademia 

Techniczna" lub jej odpowiedniki obcojęzyczne, albo przedstawiają  w Akademii te utwory jako 
swój dorobek naukowy lub dydaktyczny, są  zobligowani do: 
1) zgłaszania i bieżącego przekazywania koordynatorom informacji nt. dorobku 

naukowego i osiągnięć  naukowych, oraz danych badawczych w formie metadanych. 
2) bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku 

oraz danych widocznych w profilu autora (nazwisko, tytuł  naukowy itp.), poprzez dostęp 
do swojego konta w Bazie Wiedzy WAT. Autor może uzupełnić  dane o swoim dorobku 
naukowym samodzielnie lub poprzez redaktora Bazy Wiedzy WAT, zgłaszając uwagi 
na adres: bazawiedzywat.edu.pl   

2. W celu sporządzenia poprawnego opisu bibliograficznego autor publikacji przekazuje numer 
identyfikacyjny publikacji (DOI, ISBN) oraz link do publicznie dostępnej wersji. W przypadku 
braku powyższych identyfikatorów publikacji autor przekazuje dane o swoim dorobku 
naukowym zgodnie z Zał. Nr 1-6 do niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku konieczności określenia licencji utworu autor wypełnia Oświadczenie 
deponenta (Zał. Nr 7-8) i przekazuje je wraz z pełnym tekstem w formacie „pdf" 
koordynatorowi. 

4. Przekazywanie załączników do Koordynatorów, powinno odbywać  się  na bieżąco, najpóźniej 
w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się  publikacji w ostatecznej formie. 
W przypadku zarejestrowanych preprintów i postprintów uzupełnienie brakujących danych 
odbywa się  na prośbę  autora. 

5. Koordynatorzy przekazują  zbiorczą  informację, o dorobku naukowym do redaktorów Bazy 
Wiedzy WAT, w formie elektronicznej tj. formularz rejestracji, skan oświadczenia, plik "pdf' 
na adres: bazawiedzywat.edu.pl. 

6. Koordynatorzy działając w interesie Akademii oraz mając na względzie prawa autora, mogą  
zdecydować  o archiwizacji i zasadach udostępniania w Bazie Wiedzy WAT utworów 
stanowiących dorobek Akademii w ramach obowiązujących przepisów prawa autorskiego i 
praw pokrewnych. 

§ 7  
1. W Bazie Wiedzy WAT mogą  być  rejestrowane, archiwizowane i udostępniane pełne teksty 

opublikowanych utworów stanowiących dorobek Akademii, doktorantów oraz studentów 
Akademii. Deponowane utwory stanowią  własność  intelektualną  autorów i są  chronione 
prawem autorskim. 

2. Autor może zdeponować  utwór nieodpłatnie na podstawie otwartych licencji Creative 
Commons lub licencji udzielonej Akademii. Oświadczenie deponenta utworu w Bazie Wiedzy 
WAT w zależności od rodzaju licencji, stanowią  Załączniki Nr 7-8 do niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku współautorstwa autor, który będzie deponował  utwór i jednocześnie udzielał  
licencji, musi uzyskać  pisemną  zgodę  wszystkich współautorów na umieszczenie publikacji 
w Bazie Wiedzy WAT i w zakresie udzielonej licencji. W tym celu przedkłada oświadczenie 
zawarte w załączniku nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

4. Autor ponosi pełną  odpowiedzialność  za zamieszczone materiały i odpowiada za ewentualne 



naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać  
normy prawa obowiązujące w RP. 

§8 
1. Nadzór nad wprowadzaniem danych oraz poprawnym funkcjonowaniem Bazy Wiedzy WAT 

w zakresie projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji związanych z 
działalnością  naukową  sprawuje Dział  Nauki. 

2. Do zadań  Działu Nauki należy: 
1) gromadzenie danych pochodzących z wniosków i ofert o finansowanie przedsięwzięć, 

wskazanych w ust. 1, 
2) gromadzenie danych pochodzących z umów o finansowanie lub dofinansowanie 

przedsięwzięć  wskazanych w ust. 1, 
3) gromadzenie danych pochodzących z dokumentacji sprawozdawczej oraz pokontrolnej 

dotyczącej przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, 
4) gromadzenie danych pochodzących z umów konsorcjum, porozumień  o współpracy, 

listów intencyjnych oraz wszelkich innych porozumień  określających zasady współpracy 
w ramach przedsięwzięć  wskazanych w ust. 1, 

5) analiza prawidłowości wprowadzanych do Bazy Wiedzy WAT danych, o których mowa 
w pkt. 1-4), 

6) prowadzenie bieżącej aktualizacji wprowadzonych danych, 
7) współdziałanie z jednostkami Akademii w zakresie dbałości o poprawność  

wprowadzonych danych, 
8) promowanie Bazy Wiedzy WAT wśród społeczności akademickiej. 

§g 
1. Dostęp do pełnych tekstów zarchiwizowanych w Bazie Wiedzy jest otwarty dla wszystkich 

zainteresowanych. 
2. Dopuszcza się  ograniczanie udostępniania niektórych dokumentów wyłącznie dla 

uprawnionych użytkowników. 
3. Dokumenty są  udostępniane zgodnie z licencjami udzielonymi przez deponentów Bazy 

Wiedzy WAT. 
4. Kopie materiałów, bez zgody właściciela praw autorskich, mogą  być  sporządzane wyłącznie 

na użytek własny. Ponowne wykorzystanie materiałów do celów naukowych możliwe jest pod 
warunkiem powołania się  na źródło, stosownie do udzielonej licencji. 

§ 1 0 
Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Polityką  ochrony danych osobowych 
Wojskowej Akademii Technicznej. 

§11 
1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do danych w zakresie dorobku piśmienniczego, 

wydawniczego i dydaktycznego, zamieszczonych w Bazie Wiedzy WAT należy zgłaszać  
drogą  elektroniczną  na adres: bazawiedzy@wat.edu.pl  lub Dyrektora Biblioteki. 

2. Formularz rejestracji i oświadczenie deponenta są  dostępne do pobrania na stronie Biblioteki 
Głównej WAT https://www.bg.wat.edu.pl/baza-wiedzy-wat/formularze.  

3. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do danych w zakresie projektów badawczych, prac 
rozwojowych oraz inwestycji związanych z działalnością  naukową, zamieszczonych w Bazie 
Wiedzy 	WAT 	należy 	zgłaszać 	drogą 	elektroniczną 	na 	adres: 
proiektv.bazawiedzywat.edu.pl  lub Kierownika Działu Nauki. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać  oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację  
oraz krótki opis problemu. 

5. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony 
na adres podany w zgłoszeniu. 



Załącznik nr 1 

Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy WAT: 

ARTYKUŁ  (wymagane dane bibliograficzne) 

Tytuł  artykułu 

Tytuł  czasopisma 

Rok publikacji w ostateczne formie 

Preprint / Postprint 

ISSN, eISSN 

Numer tomu, zeszytu 

Numer artykułu 

Strony artykułu 

Imię  i nazwisko autora/autorów 

ORCID autora/autorów 

Afiliacje autora/autorów 

Słowa kluczowe w języku polskim 

Słowa kluczowe w języku angielskim 

Link do publicznie dostępnej wersji artykułu 
bądź  link do informacji o artykule 

DOI 

Licencja (w przypadku Open Access) 

Jeżeli publikacja jest materiałem konferencyjnym — prosimy o uzupełnienie poniższych 
danych 

Pełna nazwa konferencji (skrót) 

Czy konferencja odbyła się  online? (TAK/NIE) 

Data rozpoczęcia konferencji 

Data zakończenia konferencji 

Miejscowość, w której odbyła się  konferencja / 
online 
Indeksowanie w bazach Web o Science, 
Scopus, inne -TAK/NIE* 

Punktacja ministerialna 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 2 

Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy WAT: 

MONOGRAFIA NAUKOWA 
w tym materiały pokonferencyjne oraz referaty i komunikaty w materiałach konferencyjnych 

(wymagane dane bibliograficzne) 

Tytuł  monografii / tytuł  rozdziału 

Autorzy monografii wraz z afiliacjami 

ORCID autora/autorów 

Redaktorzy monografii wraz z afiliacjami 

ORCID redaktora / redaktorów 

Rok publikacji w ostateczne formie 

Miejsce publikacji 

ISBN / ISSN 
eISBN / eISSN 

Liczba stron monografii 

Słowa kluczowe w języku polskim 

Słowa kluczowe w języku angielskim 

Link do publicznie dostępnej wersji monografii 
bądź  link do informacji o monografii 

DOI 

Punktacja ministerialna 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 3 

Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy WAT: 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH WIELOAUTORSKICH, 
w których określono autorów poszczególnych rozdziałów 

(wvmaaane dane biblio raficzne . 

Pełny tytuł  rozdziału 

Tytuł  monografii 

Redaktorzy monografii wraz z afiliacjami 

ORCID redaktorów 

Rok wydania 

Data i miejsce publikacji, 

ISBN / eISBN 

ISSN / eISSN 

Imiona i nazwiska autorów rozdziału 

ORCID autora/autorów 

Afiliacje autorów rozdziału 

Strony rozdziału 

Liczba stron monografii 

Słowa kluczowe w języku polskim 

Słowa kluczowe w języku angielskim 

Link do publicznie dostępnej wersji monografii bądź  
link do informacji o monografii 

DOI 

Licencja (w przypadku Open Access) 

Jeżeli artykuł  jest materiałem konferencyjnym — prosimy o uzupełnienie poniższych danych 

Pełna nazwa konferencji, (skrót) 

Data rozpoczęcia konferencji 

Data zakończenia konferencji 

Miejscowość  / online 

Kraj 

Indeksowanie w bazach Web o Science, Scopus, inne 
-TAK/NIE* 

Punktacja ministerialna 



Załącznik nr 4 

Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy WAT: 

PATENTY 
(wymagane dane bibliograficzne) 

Status patentu/prawa 

Przedmiot ochrony własności 

Twórca/autor 

ORCID autora/autorów 

Nazwa wynalazku / wzoru / utworu w języku 
polskim 
Nazwa wynalazku / wzoru / utworu w języku 
angielskim 
Kraj zgłoszenia (lub organizacja 
międzynarodowa) 
Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju 
zgłoszenia powyżej) 
Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia 
powyżej) 

Pełnomocnik do zgłoszenia 

Numer patentu/prawa 

Data udzielenia prawa 

Jednostka zgłaszająca (właściciela) patentu z 
WAT 
Jednostka zgłaszająca (właściciela) patentu 
spoza WAT 

Wdrożenie 
NIE* 

TAK*/ data wdrożenia: 

Opis w języku polskim 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 5 

Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy WAT: 

ROZPRAWY DOKTORSKIE, PRACE DYPLOMOWE 
(wymagane dane bibliograficzne) 

Typ pracy dyplomowej 

Imię  i nazwisko autora 

ORCID autora/autorów 

Tytuł  w języku polskim 

Tytuł  w języku angielskim 

Imię  i nazwisko Promotora 

ORCID Promotora / Promotorów 

Imię  i nazwisko Promotora pomocniczego 

Imię  i nazwiska Recenzentów z przypisaną  do 
nich Instytucją  

ORCID Recenzenta/ recenzentów 

Jednostka dyplomująca 

Jednostka prowadząca 

Dyscyplina nauki 

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0) 

Język 

Status pracy 

Data rozpoczęcia 
 

Data zakończenia 

Data obrony 

Liczba stron 

Słowa kluczowe w języku polskim 

Słowa kluczowe w języku angielskim 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 6 

Dane do rejestracji utworu w Bazie Wiedzy WAT: 

DANE BADAWCZE (wymagane metadane) 

Autor 

ORCID autora/autorów 

Jednostka odpowiedzialna 

Autor instytucjonalny 

Tytuł  w języku polskim 

Tytuł  w języku angielskim 

Rok powstania 

Data opublikowania 

DOI 

URL 

Streszczenie w języku polskim 

Streszczenie w języku angielskim 

Słowa kluczowe w języku polskim 

Słowa kluczowe w języku angielskim 

Powiązane projekty 

Powiązane artykuły 

Powiązane książki 

Powiązane doktoraty 

Udostępnianie: 
prywatne I publiczne 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 7 

OŚWIADCZENIE DEPONENTA UTWORU 

tytuł  naukowy/stopień  naukowy 

Imię  i nazwisko 

pracownik WAT*, doktorant` 

Wydział  / dyscyplina naukowa 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się  z Regulaminem Bazy Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej i przyjmuję  jego 

postanowienia. 
2. Zdeponowany dokument nie narusza praw osób trzecich i powstał  z poszanowaniem praw autorskich innych 

twórców. 
3. Przysługują  mi prawa autorskie majątkowe lub posiadam zgodę  wydawcy na umieszczenie Dokumentu w Bazie 

Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. 
4. Korzystanie z Dokumentu w ramach Bazy Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej nie będzie naruszało praw 

osób trzecich. 

Upoważniam Wojskową  Akademię  Techniczną  do archiwizowania i przechowywania deponowanych Dokumentów na 
nośnikach cyfrowych oraz do zmiany formatu, nośników i techniki zapisu, jeśli jest to uzasadnione funkcjonowaniem Bazy 
Wiedzy WAT. 

Wnioskuję  o zdeponowanie w Bazie Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej następującego utworu: 

Udzielam Wojskowej Akademii Technicznej nieodpłatnej licencji niewyłącznej/wyłącznej' dol: 

U korzystania z utworu bez ograniczeń  czasowych i terytorialnych (udostępnianie publiczne); 
umieszczenia utworu w Bazie i korzystania z utworu przez jego udostępnianie online z następującymi ograniczeniami 

(udostępnianie chronione)': 
1) U udostępnianie utworu online tylko zalogowanym użytkownikom Wojskowej Akademii Technicznej; 

2) U udostępnianie utworu online tylko zalogowanym użytkownikom, Wojskowej Akademii Technicznej a od 

dnia 	 wszystkim użytkownikom Internetu; 

3) U udostępnianie utworu online wszystkim użytkownikom Internetu (zalogowanym i niezalogowanym) od 

dnia 	 4- 

U umieszczenia utworu w Bazie Wiedzy WAT, bez prawa udostępniania (udostępnianie prywatne). 

Data i podpis 

Data i podpisy 

'Niepotrzebne skreślić  
2Należy zaznaczyć  jeden rodzaj udostępniania 
'Należy zaznaczyć  wskazany zakres ograniczenia 
'Ograniczenia czasowe mogą  wynosić: maksymalnie 18 miesięcy w odniesieniu do rozpraw doktorskich, a dla artykułów z 

czasopism okres karencji stosowany przez wydawcę  (zwykle od 12 do 18 miesięcy) 

„Wymagany/a podpis/y współautora/ów 

*właściwe podkreślić  



Załącznik nr 8 

OŚWIADCZENIE DEPONENTA UTWORU 
(Open Access) 

tytuł  naukowy/stopień  naukowy 

Imię  i nazwisko 

pracownik WAT*, doktorant* 

Wydział  / dyscyplina naukowa 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się  z Regulaminem Bazy Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej i przyjmuję  jego 
postanowienia. 

2. Zdeponowany dokument nie narusza praw osób trzecich i powstał  z poszanowaniem praw autorskich innych 
twórców. 

3. Przysługują  mi prawa autorskie majątkowe lub posiadam zgodę  wydawcy na umieszczenie Dokumentu w Bazie 
Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. 

4. Korzystanie z Dokumentu w ramach Bazy Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej nie będzie naruszało praw 
osób trzecich. 

Upoważniam Wojskową  Akademię  Techniczną  do przechowywania i archiwizowania utworów na nośnikach cyfrowych 
oraz do zmiany formatu, nośników i techniki zapisu, jeśli jest to uzasadnione funkcjonowaniem Bazy Wiedzy Wojskowej 
Akademii Technicznej. 

Wnioskuję  o zdeponowanie w Bazie Wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej następującego utworu: 

Oświadczam, że w zakresie powyższego utworu została udzielona nieodpłatna licencja Creative Commons': 

[ ] Uznanie Autorstwa (CC-BY) 
[ ] Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA) 
[ ] Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC) 
[ ] Bez utworów zależnych (CC-BY-ND) 
[ ] Użycie niekomercyjne — Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) 
[ ] Użycie niekomercyjne — Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) 
[ ] Przekazanie do domeny publicznej (CC-0) 

Data i podpis 

Data i podpis2  

Walety zaznaczyć  jedną  wybraną  licencję  
2Wymaganyle podpis/y wspólautora/ów 
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