
 

 

M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

 

Poz. 206/2021 

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0102-3/21 

PROREKTORA DS. NAUKI I KADR 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie obowiązku założenia przez pracowników prowadzących działalność naukową 

i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II indywidualnego konta autora 

w Polskiej Bibliografii Naukowej 

 

Na podstawie art. 265 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 29 ust. 1 i 5 Statutu Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Pracownicy prowadzący działalność naukową i doktoranci Szkoły Doktorskiej Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II są zobowiązani do założenia indywidualnego konta 

autora w Polskiej Bibliografii Naukowej – https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login i połączenia 

wskazanego konta z profilem ORCID oraz systemem POL-on. 

2. Pracownicy prowadzący działalność naukową zatrudnieni w Uniwersytecie oraz doktoranci 

Szkoły Doktorskiej KUL są zobowiązani do dokonania czynności określonych w ust. 1 do dnia 10 

maja 2021 r. 

3. Pracownicy prowadzący działalność naukową zatrudniani w Uniwersytecie i doktoranci 

podejmujący kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL są zobowiązani do dokonania czynności 

określonych w ust. 1 w ciągu 14 dni od zatrudnienia lub podjęcia kształcenia. 

§ 2 

1. Po założeniu konta w Polskiej Bibliografii Naukowej i dokonaniu połączeń określonych w § 1 ust. 

1 należy poinformować sekretariat wydziału lub jednostki zatrudniającej nauczyciela, a 

w przypadku doktorantów sekretariat Szkoły Doktorskiej KUL. 

2. Wydziały i jednostki zatrudniające nauczycieli akademickich i sekretariat Szkoły Doktorskiej 

KUL są zobowiązane do sporządzenia zestawień zbiorczych pracowników, którzy zrealizowali 

https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login


 

 

obowiązki wynikające z niniejszego zarządzenia i przekazania ich do Działu Ewaluacji 

Działalności Naukowej. 

3. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposoby wykonania czynności określonych w § 1 ust. 1 

stanowią załącznik do zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prorektor ds. nauki i kadr: 

s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL 

 


