
 
ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 

Rektora Politechniki Koszalińskiej 
z dnia 14 lutego 2019 r.  

w sprawie obowiązku uzyskania  
międzynarodowego numeru identyfikującego autorów publikacji ORCID  

dla nauczycieli akademickich w Politechnice Koszalińskiej  
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, 2, w związku z art. 267 ust. 2, ustawy  

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

 
§ 1 

1) Zobowiązuje się pracowników oraz doktorantów Politechniki Koszalińskiej  
do uzyskania międzynarodowego, bezpłatnego identyfikatora ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID) oraz powiązania z nim własnych publikacji. 
ORCID umożliwia identyfikację naukowca i jego publikacji, a także usprawnia 
procesy związane z dokumentowaniem oraz analizą bibliometryczną dorobku 
naukowego. 

2) Obowiązek uzyskania identyfikatora, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy  
w szczególności nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
badawczych i badawczo-dydaktycznych, a także pozostałych osób 
prowadzących działalność naukową. 

3) Identyfikator ORCID można uzyskać na stronie internetowej organizacji 
ORCID: https://orcid.org/. Zaleca się utworzenie konta prywatnego  
o charakterze otwartym umożliwiającego dostęp publiczny do danych 
zawartych w profilu.  

 
§ 2 

Pracownicy PK oraz doktoranci są zobowiązani do aktualizowania danych 
dotyczących dorobku naukowego w profilu ORCID niezwłocznie (nie później niż 30 
dni od daty publikacji) w zakresie:  

a) informacji o artykułach naukowych,  
b) informacji o monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii 

naukowych,  
c) informacji o rozdziałach w monografiach naukowych,  
d) informacji o osiągnięciach artystycznych.  

 
§ 3 

1) Osoby, o których mowa w § 2, nieposiadające w dniu wejścia w życie 
niniejszego zarządzenia identyfikatora ORCID, są zobowiązane do jego 
utworzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2019 r.,  
a w przypadku nowego zatrudnienia – w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia. 



2) Zgodnie z zapisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce brak 
identyfikatora ORCID oraz powiązania z nim publikacji uniemożliwi uznanie 
prac w dorobku pracownika i jednostki. 

 
§ 4 

1) Instrukcja tworzenia ORCID ID i powiązania go z dorobkiem nauczyciela 
akademickiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.      

2) Na stronie Biblioteki Głównej Politechniki Koszalińskiej (zakładka „Dla 
naukowców“) zostały zamieszczone informacje wraz z instrukcją jak założyć 
identyfikator oraz połączyć z nim swoje publikacje. 
 

§ 5 
Informacje o posiadanym numerze ORCID należy przekazać niezwłocznie do 
Biblioteki Głównej. 

 
§ 6 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam kierownikom podstawowych jednostek 
organizacyjnych uczelni.  

 
§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
  

           R E K T O R  

 

  prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 


