
ZARZĄDZENIE NR ^¿72018 
REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia października 2018 r.

w sprawie uzyskania i posługiwania się uniwersalnym międzynarodowym 
identyfikatorem naukowca (ORCID).

Na podstawie:
• § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• art. 265 ust. 11; art. 343 ust. 1, pkt. 3), art. 345 ust. 1, pkt. 3) Ustawy Prawo 

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

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczych oraz badawczo-dydaktycznych, 
doktoranci oraz inne osoby prowadzące badania naukowe w WUM zobowiązani są do:
a) utworzenia w systemie „Open Researcher and Contributor ID” własnego profilu 

badacza w tym do uzyskania uniwersalnego, międzynarodowego identyfikatora 
naukowca zwanego dalej „nr ORCID”;

b) podania nr ORCID w bazie WUM.PUBLIKACJE;
c) podawania nr ORCID wydawcom w momencie składania prac do opublikowania;
d) powiązanie nr ORCID z dorobkiem publikacyjnym identyfikowanym w bazach Scopus, 

Web of Science.
2. Utworzony w systemie ORCID profil winien zawierać oficjalną nazwę Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego w języku angielskim: Medical University of Warsaw.
3. Instrukcja dotycząca uzyskania nr ORCID oraz wykonania pozostałych obowiązków 

określonych w ust. 1) jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki Głównej WUM.

§ 2

1.

2 .

3.

4.

Obowiązki określone w § 1 ust. 1) lit. a) i b) należy wykonać:
a) do 12 listopada 2018 w przypadku osób zatrudnionych lub posiadających status 

doktoranta w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia;
b) w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia lub uzyskania statusu doktoranta, nie później 

jednak niż do 31 grudnia danego roku.
Obowiązki określone w § 1 ust. 1) lit. c) i d) należy wykonywać na bieżąco.
Numer ORCID stanowi obowiązkowy identyfikator wymagany w przypadku składania 
przez pracowników oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości 
działalności naukowej WUM.
Posiadanie numeru ORCID i wykonywanie innych obowiązków określonych w § 1 należy 
do podstawowych obowiązków pracownika WUM. Niedopełnienie tych obowiązków 
będzie skutkować sankcjami dyscyplinarnymi. / \

o§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,


