ZARZĄDZENIE Nr 45/2020
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie obowiązku posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego
z międzynarodowymi standardami autorów publikacji ORCID
(Open Researcher and Contributor ID) oraz wzorów oświadczeń upoważniających UKSW
do wykazania osiągnięć pracownika w poszczególnych dyscyplinach,
niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 2 lit. b Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie w związku z art. 265 ust.2, ust. 6, ust. 11 oraz ust. 13 i 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 2020 r poz. 85
z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496), zgodnie z art. 60 pkt 13 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:
§1
1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym oraz
osoby prowadzące działalność naukową na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, zwanym dalej „Uniwersytetem”, mają obowiązek posiadania elektronicznego
identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami - ORCID (Open Researcher
and Contributor ID).
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, które w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie posiadają
identyfikatora ORCID, zobowiązane są do jego uzyskania do dnia 30 września 2020 roku.
3. Nowozatrudnione osoby, o których mowa w ust. 1, nieposiadające identyfikatora ORCID
zobowiązane są do jego uzyskania w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia.
4. Wskazanie indywidualnego identyfikatora ORCID odbywa się wraz ze złożeniem oświadczenia
upoważniającego Uniwersytet do wykazania osiągnięć pracownika, o którym mowa w § 3
niniejszego zarządzenia, zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).
§2
1. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2019 Rektora UKSW z dnia 16
września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie oraz zakresami obowiązków stanowiącymi Załączniki nr 2.1 i nr 2.2
do Regulaminu pracy, osoby, o których mowa w §1 ust. 1 są zobowiązane również do:
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1) powiązania ze sobą profili utworzonych w ORCID jak i w Systemie Polskiej Bibliografii
Naukowej (PBN), a następnie PBN z profilem POL-on, co umożliwi właściwe sprawozdawanie
osiągnięć naukowych w przeprowadzanej w 2022 roku ewaluacji jakości działalności naukowej
dyscyplin prowadzonych w Uniwersytecie, których listę stanowi Załącznik nr 4;
2) aktualizowania danych dotyczących dorobku naukowego w profilu ORCID i PBN niezwłocznie
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.
2. Osoby, o których mowa w § 1 ponoszą odpowiedzialność za kompletność, zgodność ze stanem
faktycznym i jakość informacji zamieszczanych w systemach.
§3
1. Zobowiązuje się wszystkie osoby, o których mowa w § 1 ust. 1, do złożenia Dyrektorom Instytutów
oświadczeń na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia, przy czym:
1) Załącznik nr 1 składają osoby, które prowadzoną działalność naukową przypisały do jednej
dyscypliny, ze wskazaniem osiągnięć naukowych, co do których upoważniają Uniwersytet do
wykazania w ewaluacji jakości działalności naukowej;
2) Załącznik nr 2 składają osoby, które prowadzoną działalność naukową przypisały do dwóch
dyscyplin, ze wskazaniem osiągnięć naukowych, co do których upoważniają Uniwersytet do
wykazania w ewaluacji jakości działalności naukowej w podziale na każdą prowadzoną
dyscyplinę;
3) Załącznik nr 3 składają osoby, które prowadzoną działalność naukową przypisały do dwóch
podmiotów, ze wskazaniem osiągnięć naukowych, co do których upoważniają Uniwersytet do
wykazania w ewaluacji jakości działalności naukowej.
2. Oświadczenia składa się osobno za każdy rok podlegający ewaluacji jakości działalności naukowej
za lata 2017-2021, zgodnie z okresem zatrudnienia w Uniwersytecie.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pracownik składa Dyrektorowi Instytutu w terminie:
1) za lata 2017-2019 do dnia 30 września 2020 r.;
2) za rok 2020 do dnia 15 grudnia 2020 r.;
3) za rok 2021 do dnia 15 grudnia 2021 r.
§4
1. Oświadczenia składa się każdemu Dyrektorowi Instytutu, w którym prowadzone są badania
związane z reprezentowaną dyscypliną lub dyscyplinami.
2. Dyrektorzy Instytutów przekazują oświadczenia wraz z wykazem osób do Biura ds. Ewaluacji Badań
Naukowych UKSW:
1) za lata 2017-2019 do dnia 31 października 2020 r.;
2) za rok 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r.
3) za rok 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.
3. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, o którym mowa § 3 ust. 3, Dyrektor Instytutu
informuje niezwłocznie o tym fakcie właściwego Prorektora ds. nauki
§5
1. Zgodnie z zapisami § 16 pkt. 7-12 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UKSW, stanowiącego Załącznik
do Uchwały Nr 123/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia
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Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz
w związku z art. 345 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce doktorantów odbywających kształcenie w Szkole Doktorskiej zobowiązuje się do:
1) posiadania międzynarodowego elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open
Researcher and Contributor ID) oraz założenia indywidualnego konta w Systemie Polskiej
Bibliografii Naukowej (PBN) oraz jego powiązanie z kontem Systemu ORCID - w terminie 30
dni od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej;
2) sprawozdawania osiągnięć naukowych, które powstały w związku z odbywaniem kształcenia
w Szkole Doktorskiej na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie
z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia;
3) sprawozdawania danych i informacji raportowanych do Zintegrowanego Systemu Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on” oraz informowania o tym Biuro Szkoły Doktorskiej;
4) składania oświadczenia, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, upoważniającego
Uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych w ramach dyscypliny, w której przygotowywana
jest rozprawa doktorska, albo w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której
przygotowywana jest rozprawa doktorska, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6.
2. Oświadczenia oraz wykaz osiągnięć naukowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i pkt. 4 składa się
Dyrektorowi Instytutu, w którym prowadzone są badania związane z dyscypliną, w której
przygotowywana jest rozprawa doktorska oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.
3. Dyrektorzy Instytutów przekazują oświadczenia wraz z wykazem osób do Biura ds. Ewaluacji Badań
Naukowych UKSW:
1) za lata 2017-2019 do dnia 31 października 2020 r.;
2) za rok 2020 do dnia 15 grudnia 2020 r.
3) za rok 2021 do dnia 15 grudnia 2021 r.
§6
Oświadczenia, w tym wykaz osiągnięć składa się w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie
umożliwiającym edycję danych.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R E K T O R UKSW
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
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