
Zarządzenie Nr 8/2018/2019 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 13 listopada 2018 r. 

w sprawie elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 343. ust. 1. pkt 3),  art. 345 ust. 1 pkt 3) ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) 

zarządzam, 

co następuje:  

§ 1 

1. Pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prowadzący działalność naukową oraz 

osoby ubiegające się o uzyskanie stopnia doktora są zobowiązani do posiadania 

międzynarodowego elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and 

Contributor ID).  

2. Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID dotyczy wszystkich osób prowadzących 

działalność naukową, w szczególności:  

1) osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników badawczych i badawczo-

dydaktycznych, 

2)  osób ubiegających się o stopień doktora. 

3. Wskazanie identyfikatora ORCID odbywa się wraz ze złożeniem oświadczenia w sprawie 

reprezentowanych dziedzin i dyscyplin naukowych/artystycznych, o którym mowa w art. 343 

ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 

1668). 

4. Osoba ubiegająca się o stopień doktora w szkole doktorskiej lub w trybie eksternistycznym 

jest zobowiązana do uzyskania identyfikatora ORCID w terminie 10 dni od dnia przyjęcia 

doktoranta do szkoły doktorskiej albo od dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

5. Osoby ubiegające się o stopień doktora, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2018/2019, lub mają wszczęte postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

zobowiązane są do uzyskania identyfikatora ORCID do dnia 30 listopada 2018 r.  

 

§ 2 

1. Identyfikator ORCID można uzyskać na stronie internetowej organizacji ORCID: 

https://orcid.org/. Pracownikom i osobom ubiegającym się o stopień doktora UKW zaleca się 

utworzenie konta prywatnego o charakterze otwartym umożliwiającego dostęp publiczny do 

danych zawartych w profilu. 

https://orcid.org/


2. Pracownicy UKW oraz osoby ubiegające się o stopień doktora są zobowiązani do 

aktualizowania danych dotyczących dorobku naukowego w profilu ORCID niezwłocznie 

(nie później niż 30 dni od daty publikacji) w zakresie: 

1) informacji o artykułach naukowych, 

2) informacji o monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii naukowych, 

3) informacji o rozdziałach w monografiach naukowych, 

4) informacji o osiągnięciach artystycznych. 

 

3. Podczas rejestracji konta ORCID pracownicy oraz osoby ubiegające się o nadanie stopnia 

doktora podają nazwę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w formie anglojęzycznej: 

Kazimierz Wielki University. 

4. Informacje dotyczące identyfikatora ORCID wprowadzane są niezwłocznie do systemu 

POL-on przez odpowiednie osoby upoważnione do wprowadzania danych osobowych 

pracowników i studentów/doktorantów, w ramach poszczególnych podstawowych jednostek 

organizacyjnych uczelni. 

5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauki oraz kierownikom 

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

 

 

        prof. dr hab. Jacek Woźny 

 


