
Zarządzenie Nr 162/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 20 października 2020 roku 

 

w sprawie obowiązkowej rejestracji indywidualnego konta w systemie Polska 

Bibliografia Naukowa, jego powiązania z własnym profilem ORCID i ze Zintegrowanym 

Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on  

oraz obowiązku sprawozdawania publikacji naukowych w systemie ORCID 

 

 

Na podstawie art. 265 ust. 11, art. 342 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 29 

i 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

Zobowiązuję pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zatrudnionych w grupie 

pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz innych pracowników 

prowadzących działalność naukową, jak również doktorantów odbywających kształcenie 

w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do rejestracji indywidualnego 

konta w systemie Polska Bibliografia Naukowa (PBN), a następnie jego powiązania z własnym 

profilem ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym 

i Nauce POL-on. 

 

§ 2 

Rejestracji indywidualnego konta w systemie PBN oraz jego powiązania z własnym profilem 

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

należy dokonać: 

1) do dnia 15 listopada 2020 roku w przypadku osób pozostających w stosunku pracy w dniu 

wejścia w życie niniejszego zarządzenia; 

2) w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, w przypadku nowych pracowników 

zatrudnianych na stanowiskach wymienionych w § 1; 

3) w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia, w przypadku doktorantów 

kształcących się w Szkole Doktorskiej. 

 

§ 3 

1. Zobowiązuję osoby wymienione w §1 do uzupełnienia, a następnie bieżącej aktualizacji 

własnego profilu ORCID w zakresie jego publicznej dostępności, a także: 

1) informacji o afiliacji – zawierającej nazwę Uczelni i nazwę jednostki organizacyjnej 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego UM w Lublinie z dnia 29 

września 2020 roku lub aktualnym Obwieszczeniem Rektora UM w Lublinie w sprawie 

określenia wydziałowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie; 

2) publikacji stanowiących podstawę oceny poziomu naukowego prowadzonej 

działalności naukowej, wymienionych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 lutego 2019 

roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. poz. 392, z późn. zm.) 

– niezwłocznie po ich ukazaniu się w ostatecznej formie. Obowiązek sprawozdawczy 

dotyczy w szczególności: 

a) artykułów naukowych, 



b) monografii naukowych, 

c) redakcji monografii naukowych, 

d) rozdziałów w monografiach naukowych. 

2. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy prac opublikowanych po 1 stycznia 2017 roku, lub po 

dacie rozpoczęcia zatrudnienia / kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

3. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność informacji 

znajdujących się na własnym profilu ORCID. 

4. Istnieje możliwość upoważnienia pracownika Sekcji ds. Wsparcia Ewaluacji Biblioteki 

Głównej UM do aktualizowania w profilu ORCID danych dotyczących publikacji 

naukowych wymienionych w ust. 1 pkt 2. 

 

§ 4 

1. Materiały informacyjne oraz instrukcje dotyczące czynności określonych w niniejszym 

zarządzeniu dostępne są na stronie Biblioteki Głównej UM: 

1) http://www.biblioteka.umlub.pl/bibliografia-i-bibliometria/orcidpbn/; 

2) https://www.youtube.com/watch?v=--sQ3lYAcZg. 

2. Pomocy merytorycznej i technicznej udzielają pracownicy Sekcji ds. Wsparcia Ewaluacji 

Biblioteki Głównej UM. 

 

§ 5 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikom wydziałowych jednostek 

organizacyjnych. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska 
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