
  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 56  /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników badawczych lub badawczo-

dydaktycznych i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz inne osoby prowadzące 

działalność naukową w Politechnice Warszawskiej identyfikatora ORCID oraz 

uwierzytelnienia profilu naukowca na platformie ORCID 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupach pracowników badawczych lub badawczo-

dydaktycznych i doktoranci odbywający kształcenie w szkole doktorskiej oraz inne osoby 

prowadzące działalność naukową w Politechnice Warszawskiej mają obowiązek posiadania 

elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID), 

zwanego dalej „identyfikatorem ORCID”, utworzonego na platformie ORCID, w ramach 

profilu ORCID. 

2. Utworzony na platformie ORCID profil powinien zawierać oficjalną nazwę Politechniki 

Warszawskiej w języku angielskim: Warsaw University of Technology oraz być otwarty  

i dostępny publicznie. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do  autoryzacji (połączenia) swojego 

identyfikatora ORCID w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym  

i Nauce POL-on, zwanym dalej „systemem POL-on”, poprzez: 

1) założenie indywidualnego profilu użytkownika w systemie Polskiej Bibliografii 

Naukowej (jednego z podsystemów systemu POL-on), zwanego dalej „profilem PBN”; 

2) połączenie profilu PBN z profilem ORCID; 

3) połączenie profilu PBN z systemem POL-on. 

4. Informację o posiadanym identyfikatorze ORCID, osoby, o których mowa w ust. 1, 

przekazują do Biblioteki Głównej na adres repozytorium.bg@pw.edu.pl w celu 

zarejestrowania w Bazie Wiedzy PW. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane do uwierzytelnienia swojego profilu 

naukowca w Bazie Wiedzy PW na platformie ORCID. Uwierzytelnienie umożliwi 

automatyczne przekazywanie dorobku publikacyjnego z profilu osoby w Bazie Wiedzy PW 

na jej profil na platformie ORCID. 

6. Nowozatrudnione osoby w grupach pracowników badawczych lub badawczo-

dydaktycznych i osoby rozpoczynające kształcenie w szkole doktorskiej, a także inne 

nowozatrudnione osoby prowadzące działalność naukową w Politechnice Warszawskiej  

są zobowiązane do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3-5, w terminie 14 dni  
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od daty zatrudnienia lub rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej, jednak nie później 

niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zostały zatrudnione lub rozpoczęły kształcenie  

w szkole doktorskiej. 

7. Za zapewnienie wsparcia przy realizacji czynności związanych z zakładaniem i autoryzacją 

profilu ORCID odpowiada Biblioteka Główna PW. 

8. Informacje oraz instrukcje dotyczące wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3-5 

są dostępne na stronie internetowej Biblioteki Głównej PW. 

9. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawują kierownicy jednostek organizacyjnych PW 

zatrudniający pracowników w grupach badawczych lub badawczo-dydaktycznych   

i kierownicy szkół doktorskich, przy wsparciu Biblioteki Głównej, która dostarcza raporty 

monitorujące.  

10. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny: 

1) podawać identyfikator ORCID wydawcom w momencie składania prac  

do opublikowania; 

2) powiązać profil ORCID z profilem Scopus, w przypadku posiadania dorobku 

publikacyjnego zarejestrowanego w bazie Scopus. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

       REKTOR 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 

 

 

   


