
Zasady przyznawania punktów za publikacje naukowe  
 

 

 

CZASOPISMA 

 

 

Punktacji nie podlegają:  

1. prace nieopublikowane (z wyjątkiem prac ze statusem „ahead of print” oraz prac 

publikowanych wyłącznie w wersji online, posiadających numer DOI - Digital Object 

Identifier), 

2. komentarze,  

3. recenzje,  

4. sprawozdania,  

5. komunikaty,  

6. artykuły popularnonaukowe,  

7. materiały konferencyjne,  

8. głosy w dyskusji,  

9. wspomnienia  pośmiertne,  

10. biogramy,  

11. tłumaczenia,  

12. streszczenia,  

13. abstrakty 

14. postery. 

 

 

 

Impact Factor (IF) 

 

 Wartość wskaźnika IF podawana jest wg zasady: rok publikacji zgodny z rokiem edycji 

Journal Citation Reports (JCR). 

 W przypadku publikacji wydanych przed 1993 rokiem, wartości IF nadawane są na 

podstawie Journal Citation Reports (JCR) 1993. 

  Ostatnia edycja Journal Citation Reports (JCR) stanowi wartości IF dla prac wydanych w 

roku tej edycji  oraz prac wydanych w latach późniejszych, do momentu ukazania się 

kolejnej edycji Journal Citation  Reports (JCR). 



Punktacja MNiSW  

Publikacje od roku 2015 –  według Wykazu czasopism do Komunikatu MNiSW z 18.12.2015 w 

sprawie wykazu czasopism naukowych, z uwzględnieniem Komunikatu MNiSW z dnia 1 lipca 

2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą 

punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach  

Publikacje od roku 2014 –  według Wykazu czasopism do Komunikatu MNiSW z 31.12.2014 w 

sprawie wykazu czasopism naukowych, z uwzględnieniem Obwieszczenia MNiSW z dnia 25 marca 

2015 o sprostowaniu błędów 

Publikacje od roku 2013 –  według Wykazu czasopism do Komunikatu MNiSW z 17.12.2013 w 

sprawie wykazu czasopism naukowych 

Publikacje od roku 2011  –  według Wykazu czasopism do Komunikatu MNiSW z 21.12.2012 w 

sprawie wykazu czasopism naukowych 

Publikacje z lat 2007-2010 – punktacja zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 17 października 2007 r., w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania 

środków finansowych na działalność statutową (zgodnie z wykazem wybranych czasopism wraz z 

liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 28 listopada 2007 r., z 

uzupełnieniami).  

Rok 2010 – według Ujednoliconego  wykazu czasopism MNiSW z dnia 25.06.2010  

Rok 2009 – według Ujednoliconego wykazu czasopism punktowanych z dnia 18.06.2009. 

Rok 2008 – według Ujednoliconego wykazu czasopism naukowych ogłoszony dnia 26.08.2008.  

Rok 2007- według Ujednoliconego wykazu czasopism naukowych, obejmujący czasopisma 

wymienione w komunikacie nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.11.2007.     

Dla publikacji z lat 2005 i 2006 - stosuje się punktację zgodną z  Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i 

rozliczania środków finansowych na naukę (zgodnie z wykazem wybranych czasopism wraz z 

liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 21 października  2005 r., z 

uzupełnieniami).  

Dla publikacji do 2004 r. włącznie stosuje się punktację według poniższej tabeli: 

 

 

 



 

Wartość IF Punkty KBN 

0.000 6 

0.001-0.500 7 

0.501-1.000 8 

1.001-1.500 9 

1.501-2.000 10 

2.001-2.500 11 

2.501-3.000 12 

3.001-3.500 13 

3.501-4.000 14 

4.001-4.500 15 

4.501-5.000 16 

5.001-5.500 17 

5.501-6.000 18 

6.001-6.500 19 

6.501-7.000 20 

7.001-7.500 21 

7.501-8.000 22 

8.001-8.500 23 

8.501- 24 

 

 

Czasopisma nie posiadające impact factor : 

 

 recenzowane czasopisma zagraniczne zawarte na listach informatycznych o zasięgu 

międzynarodowym: Medline, Excerpta Medica/Embase, Chemical Abstracts, Analitycal 

Abstrakt – 6 pkt. 

 czasopisma zagraniczne z listy Index Copernicus wg punktacji KBN 

 czasopisma polskie do 2004 r włącznie wg punktacji KBN 

 

 

 

Monografie naukowe  2011-2012 
 

 

Autorstwo monografii naukowej w języku angielskim – 25 pkt 

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim – 20 pkt 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku angielskim – 5 pkt 



Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 pkt 

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku angielskim – 5 pkt 

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim – 4 pkt 

 

Monografie naukowe  2010 
 

Autorstwo monografii w języku angielskim  – 24 pkt 

Autorstwo monografii w języku innym niż angielski  – 12 pkt 

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub 

podstawowym dla danej dyscypliny – 7 pkt 

Autorstwo rozdziału w monografii w języku innym niż angielski – 3 pkt 

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii: 

 w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny – 5 pkt  

 w innym języku – 3 pkt 

 

Monografie naukowe  2009 
 

Autorstwo monografii w języku angielskim – 24 pkt 

Autorstwo monografii w języku polskim lub innym niż angielski lub polski – 12 pkt 

Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim – 7 pkt 

Autorstwo rozdziału monografii w języku polskim lub innym niż angielski – 3 pkt 

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii : 

 język angielski – 5 pkt  

 język inny niż angielski lub polski – 3 pkt  

 

Monografie naukowe  2007 – 2008 
 

Autorstwo monografii w języku angielskim  – 24 pkt 

Autorstwo monografii w języku polskim lub innym niż angielskim  – 12 pkt 

Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim  – 7 pkt 

Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim lub innym niż angielskim – 3 pkt 



Redaktor naczelny wieloautorskich monografii : 

 język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny – 5 pkt  

 język polski – 3 pkt  

 

Monografie naukowe 2005-2006 
 

Autorstwo monografii w języku angielskim –  24 pkt 

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim lub innym niż angielski – 18 pkt 

Autorstwo rozdziału monografii w języku angielskim –  12 pkt 

Autorstwo rozdziału monografii w języku polskim lub innym niż angielskim – 3 pkt 

Redaktor naczelny monografii –  10 pkt 

 

Monografie naukowe, podręczniki akademickie do roku 2004 
 

Autorstwo monografii naukowej w języku: angielskim - 24 pkt 

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim lub innym niż angielski – 18 pkt 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku: angielskim - 12 pkt 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim lub innym niż angielski – 3 pkt 

Redaktor naczelny monografii  –  10 pkt 


