
Zarządzenie nr 14 /2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 07 lutego 2020 r. 

 

 

w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii 

Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem ORCID oraz ze Zintegrowanym 

Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 

 

Na podstawie art. 23 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 (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze 

zm.) oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

 

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (POL-on, PBN) zautoryzowanych (tj. potwierdzonych przez właściciela) 

numerów ORCID, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników 

badawczych i badawczo-dydaktycznych; nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach 

dydaktycznych, którzy w latach 2017-2019 byli zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych i badawczych; osoby prowadzące działalność naukową, a także osoby ubiegające 

się o stopień doktora w ramach studiów III stopnia oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej, 

zobowiązani są w terminie do 15 marca 2020 r. do: 

1. założenia Indywidualnych Kont Użytkowników Systemu PBN – Polska Bibliografia 

Naukowa, podsystemu w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on, (dotyczy osób, które dotychczas nie posiadają konta w systemie 

PBN)  

2. połączenia indywidualnego konta PBN z indywidualnym elektronicznym międzynarodowym 

identyfikatorem naukowca w systemie ORCID, 

3. połączenia konta, w którym mowa w ust. 2, z indywidualnym identyfikatorem POL-on w 

Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 

 

 



 

§ 2  

1. Osoba nowo zatrudniona, o której mowa w §1, zobowiązana jest do przeprowadzenia procesu 

powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz systemem  POL-on w 

terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia. 

2. Nowi uczestnicy Szkoły Doktorskiej zobowiązani są do przeprowadzenia procesu powiązania 

konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz systemem  POL-on w terminie do 14 dni 

od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

 

§3 

Informacje oraz instrukcje dotyczące zakładania kont w PBN oraz podłączania identyfikatorów 

ORCID i Pol-on dostępne są na stronach internetowych PBN oraz Biblioteki Głównej UP w 

Lublinie: 

1. informacje ogólne https://pbn.nauka.gov.pl 

2. instrukcja  instrukcja - podpinanie numeru ORCID do konta użytkownika PBN   

3. Pracownicy/ ORCID ID informacje https://bg.up.lublin.pl/5789/  

 

§ 4  

1. Wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie wykonania powiązania konta PBN z 

identyfikatorem naukowca ORCID oraz POL-on zapewnią pracownicy Oddziału Informacji 

Naukowej Biblioteki Głównej UP, we współpracy z pracownikami Biura Ewaluacji Nauki i 

Stopni Naukowych 

2. Nadzór nad terminową realizacją zarządzenia sprawują Przewodniczący Rad Dyscyplin 

Naukowych we współpracy z pracownikami Biura Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

      Rektor 

/-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 

https://pbn.nauka.gov.pl/
https://www.up.lublin.pl/files/lke/2020/biuro%20ewaluacji/druki/numer_orcid_w_pbn.pdf
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