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R-B-SOP.014.1.48.2021 

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 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, 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 (t j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz art. 

324 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W celu realizacji ustawowych obowiązków sprawozdawczych i ewaluacji jakości działalności naukowej oraz  

w związku z koniecznością przetwarzania w Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POL-

on, PBN) autoryzowanych (tj. potwierdzonych przez właściciela) elektronicznych identyfikatorów naukowca 

zgodnych z międzynarodowymi standardami (ORCID) zobowiązuję nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych, osoby prowadzące działalność naukową oraz 

uczestników Szkoły Doktorskiej do: 

1) założenia indywidualnego konta użytkownika w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), podsystemu 

w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, 

2) połączenia indywidualnego konta PBN z elektronicznym identyfikatorem naukowca w systemie ORCID, 

3) połączenia indywidualnego konta w PBN z indywidualnym identyfikatorem w systemie POL-on 

zgodnie z Instrukcją będącą załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Osoby, o których mowa w § 1, zobowiązane są do wykonania czynności określonych w § 1 pkt 1-3 w terminie:  

1) do 15 maja 2021 r. - w przypadku nauczycieli akademickich pozostających w stosunku pracy w dniu wejścia 

w życie niniejszego zarządzenia oraz uczestników Szkoły Doktorskiej, 

2) 14 dni od dnia zatrudnienia – w przypadku nowo zatrudnionych pracowników, 

3) 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej – w przypadku uczestników Szkoły Doktorskiej. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Dziekanom Wydziałów oraz Dziekanowi Szkoły 

Doktorskiej. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                            Rektor  

  

  

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta  


