
 

Zarządzenie nr 13c/2020/2021 

Rektor 
 

Zarządzenie nr 13c/2020/2021 
Rektora 

Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
z dnia 1 października 2020 roku 

 
w sprawie: obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów i 
Prawa w Bielsku-Białej uniwersalnego identyfikatora naukowca ORCID 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz §20 Statutu Wyższej Szkoły Finansów 
i Prawa w Bielsku-Białej zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Zobowiązuje się pracowników zatrudnionych w grupie pracowników naukowych 

i naukowo-dydaktycznych oraz innych pracowników prowadzących działalność naukową, 
zwanych dalej „pracownikami naukowymi”, Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-
Białej do rejestracji na portalu www.orcid.org, w celu utworzenia publicznego profilu 
naukowca i uzyskania bezpłatnego międzynarodowego identyfikatora ORCID (ang. Open 
Researcher and Contributor ID) w terminie do 15 listopada 2020 r.  

2. Utworzony profil powinien zawierać oficjalną afiliację Uczelni i jednostki zatrudniającej 
według danych pobranych ze Biblioteki Głównej Uczelni.  

3. Informację o uzyskanym numerze ORCID należy przekazać w terminie 7 dni od jego 
otrzymania, nie później niż do 15 listopada 2020 r., do Działu Wspierania Nauki na adres 
bibliografia@wsfip.edu.pl. 

§ 2 
Zobowiązuje się pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
do: 

1. bieżącej aktualizacji profilu ORCID o własne publikacje indeksowane w bazach Scopus 
i Web of Science.  

2. podawania w publikacjach naukowych swojego identyfikatora ORCID (jeśli 
wydawnictwo daje taką możliwość) oraz właściwej afiliacji według danych pobranych 
z Biblioteki Głównej Uczelni. 

§ 3 
1. Instrukcje dotyczące zakładania profilu ORCID oraz powiązania numeru ORCID z 

publikacjami z baz Scopus i Web of Science są dostępne na stronie Biblioteki Głównej 
Uczelni.  

2. Informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Działu Wspierania Nauki i Biblioteki 
Głównej Uczelni. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Dr hab. Inż. Jacek Binda, prof. WSFiP 
Rektor 

 


