
 

 
 

 

R-B-SOP.021.1.111.2022 

ZARZĄDZENIE NR 111/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 8 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i doktorantów  

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu numeru ORCID oraz międzynarodowego 

indywidualnego ResearcherID 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 343, 345, 346 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz  Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w 

Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 

700) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu zwiększenia widoczności i promocji dorobku naukowego oraz uniknięcia wątpliwości 

związanych z identyfikacją badaczy w środowisku naukowym wprowadza się obowiązek uzyskania 

międzynarodowych identyfikatorów naukowców ORCID oraz ResearcherID przez osoby 

prowadzące działalność naukową (nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych 

oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UEW). 

2. ORCID – (Open Researcher and Contributor ID) to międzynarodowy system identyfikacji autorów 

prac naukowych. 

3. ResearcherID to system identyfikacji autorów naukowych w bazie Web of Science na platformie 

Publons. 

 

§ 2 

Przy wprowadzaniu informacji do swojego profilu ORCID oraz ResearcherID pracownicy i doktoranci, 

o których mowa w § 1 ust.1 są zobowiązani do podania afiliacji w brzmieniu: Wroclaw University of 

Economics and Business. Dodatkowo w polu department można podać w języku angielskim nazwę 

jednostki organizacyjnej: wydziału lub katedry, zgodną z brzmieniem ustalonym w załączniku nr 11 

do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

§ 3 

1. Osoby, o których mowa w § 1 ust.1 zatrudnione/będące słuchaczami według stanu na dzień 30 

czerwca 2022 r. są zobowiązane posiadać nadane numery ORCID oraz ResearcherID nie póżniej 

niż do 15 wrzesnia 2022 r. 

2. Nowo zatrudniani nauczyciele akademiccy na stanowiskach pracowników badawczychlub 

badawczo-dydaktycznym oraz nowo przyjęci słuchacze Szkoły Doktorskiej mają obowiązek 



 

 
 

uzyskać numery ORCID oraz ResearcherID w terminie 30 dni odpowiednio od daty zatrudnienia 

lub rozpoczęcia nauki w Szkole Doktorskiej. 

3. Osoby, o których mowa w § 1 ust.1 zobowiązane są niezwłocznie poinformować o nadanym 

numerze identyfikacyjnym ORCID oraz ResearcherID  Oddział Zasobów Otwartej Nauki Biblioteki 

Głównej ozon@ue.wroc.pl Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

§ 4 

Szczegółowe instrukcje uzyskania indywidualnego numeru ORCID oraz ResearcherID, jak również  

zakładania konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz łączenia z kontem ORCID i POL-on, 

umieszcza się na stronie internetowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu.  

 

§ 5 

1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów oraz 

Dziekanowi Szkoły Doktorskiej. 

2. Traci moc Zarządzenie nr 59/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 9 

sierpnia 2018 roku w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i doktorantów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu międzynarodowego indywidualnego numeru 

Researcher ID oraz numeru ORCID. 

3. Traci moc Zarządzenie nr 48/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 

kwietnia 2021 r.w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej 

Bibliografii Naukowej (PBN), powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze 

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

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

    Rektor  
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