
Zarządzenie nr 127/XVI R/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 17 maja  2021 r. 

w sprawie obowiązku uwierzytelnienia profilu naukowca PPM-UMW w systemie ORCID 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. 2021, poz. 478 ze zm.), zarządza się, co następuje:  

 
Na Polskiej Platformie Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zwanej dalej 

„PPM-UMW”, istnieje możliwość uwierzytelnienia profilu naukowca PPM-UMW w systemie 

Open Researcher and Contributor ID, zwanym dalej „ORCID”. Funkcja ta jest dostępna dla 

nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz pozostałych pracowników 

prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, po 

zalogowaniu na platformie https://ppm.umed.wroc.pl/. Jest to proces jednorazowy, 

wymagający jednoczesnego zalogowania się do systemów PPM-UMW i ORCID, aby 

potwierdzić udzielenie PPM-UMW dostępu do dodawania i aktualizowania dorobku 

publikacyjnego pracownika w systemie ORCID.  

Uwierzytelnienie profilu naukowca PPM-UMW  w systemie ORCID pozwoli na automatyczne 

eksportowanie dorobku publikacyjnego naukowca z PPM-UMW do systemu ORCID, a tym 

samym spełnienie jednego z wymogów ewaluacyjnych, zgodnie z którym publikacja 

zgłoszona do ewaluacji musi znajdować się w profilu ORCID pracownika. 

Automatyczny eksport dorobku pracowników naukowych UMW z platformy PPM-UMW do 

ORCID nastąpi po uwierzytelnieniu profilu naukowca PPM-UMW w systemie „ORCID” przez 

wszystkich pracowników uwzględnianych w ewaluacji. 

§ 1 

1. Zobowiązuje  się  nauczycieli  akademickich, pracowników naukowych oraz pozostałych 

pracowników prowadzących działalność naukową, do zalogowania na platformie PPM-

UMW https://ppm.umed.wroc.pl/ i uwierzytelnienia swojego profilu naukowca PPM-

UMW w systemie ORCID. 

2. Termin wykonania  obowiązku, o którym mowa w ust. 1, upływa w dniu 30.06.2021 r. 



3. Niezrealizowanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przez pracownika zaliczanego do 

liczby N będzie równoznaczne z niewykonaniem polecenia służbowego i spowoduje 

wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec pracownika. 

§ 2 

Osoba nowo zatrudniona, o której mowa w § 1, zobowiązana jest do uwierzytelnienia profilu 

naukowca, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia. 

§ 3 

Instrukcje dotyczące logowania na platformie PPM-UMW i uwierzytelnienia profilu 

naukowca PPM-UMW w systemie ORCID są dostępne na stronie internetowej Biblioteki 

UMW: http://bg.umed.wroc.pl/index.php/orcid/. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor                                                    
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

Otrzymują: 
według rozdzielnika 

JT 


