
Zarządzenie nr 75/XV R/2019 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia 27 maja 2019 r.  

  

w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej 

Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID 

oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on  

 

Na podstawie art. 23 w związku z art. 342 ust. 4, art. 343 ust.1 pkt 3 oraz art. 345 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 

1668 ze zm.) oraz §51 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu (tj. uchwała Senatu nr 1774 z dnia 31 maja 2017 r. ze zm.) zarządzam, co 

następuje: 

 

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego (POL-on, PBN) zautoryzowanych (tj. potwierdzonych przez 

właściciela) numerów ORCID, ich gromadzenie odbywać się będzie wyłącznie poprzez 

indywidualne konta użytkowników w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej. 

Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie dodatkowe korzyści, 

takie jak: 

1) przechowywanie pewnego, tj. potwierdzonego przez właściciela, numeru ORCID, co 

zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie przyszłych ewaluacji oraz 

problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID; 

2) brak błędów (literowych lub powtórzeń) w numerach ORCID w repozytorium; 

3) możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po 

wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora) co pozwoli np. na wysłanie publikacji 

dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID, dzięki czemu publikacje te 

będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu; 

4) możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na 

kontach osób w ORCID, co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu 

dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji. 

 

 



 

 

§1 

Zobowiązuje się nauczycieli akademickich, inne osoby prowadzące zajęcia, osoby 

prowadzące działalność naukową oraz osoby biorące udział w jej prowadzeniu, a także osoby 

ubiegające się o stopień doktora, w ramach studiów III stopnia oraz uczestników Szkoły 

Doktorskiej do: 

1) założenia Indywidualnych Kont Użytkowników Systemu PBN – Polska Bibliografia 

Naukowa, podsystemu w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on, 

2) połączenia indywidualnego konta PBN z indywidualnym elektronicznym 

międzynarodowym identyfikatorem naukowca w systemie ORCID, 

3) połączenia konta, w którym mowa w ust. 2, z indywidualnym identyfikatorem POL-on  

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 

- według Instrukcji w zakresie rejestracji indywidualnego konta w systemie Polskiej 

Bibliografii Naukowej (PBN) oraz jego powiązania z kontem systemu ORCID i ze 

Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwanej dalej „Instrukcją”.  

 

§2 

Po zakończeniu opisanej w Instrukcji autentykacji kont , osoby wymienione w § 1, §3 oraz §4 

mają obowiązek wypełnić Oświadczenie o zakończonym procesie autentykacji 

indywidualnego konta naukowca BN z kontem naukowca w systemie ORCID oraz ze 

Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, zwane dalej „Oświadczeniem” i przekazać je do 

Koordynatora ds. Ewaluacji Działalności Naukowej w danej Dyscyplinie. Do czasu 

powołania Koordynatorów oświadczenie należy złożyć w Dziale ds. systemu POL-on przez 

Kancelarię Ogólną lub na adres e-mail: r-po@umed.wroc.pl, niezwłocznie, najpóźniej do 30 

czerwca 2019 r. 

 

§3 

Osoba nowozatrudniona, o której mowa w §1, przeprowadza proces opisany w Instrukcji oraz 

składa Oświadczenie w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia. 



 

§4 

Uczestnicy Szkoły Doktorskiej przeprowadzają proces opisany w Instrukcji  oraz składają 

Oświadczenie w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

§5 

Do czasu powołania Koordynatora ds. Ewaluacji Działalności Naukowej w danej 

Dyscyplinie, Koordynator ds. POL-on weryfikuje złożone oświadczenia z raportem 

analitycznym uzyskanym od operatora systemu POL-on, w celu uzyskania potwierdzenia o 

poprawności przeprowadzonego procesu przez osoby, o których mowa w §1 i §3. 

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

według rozdzielnika 

JT 


