
                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/11 

z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w sprawie w sprawie danych przetwarzanych 

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 

(projekt rozporządzenia z dnia 31 lipca 2018 r.) 

 

  

Na podstawie § 3 pkt 6 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców 

(Dz. Urz. MNiSW poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87 t.j.) Rada Młodych Naukowców uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Rada Młodych Naukowców popiera projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Sugerujemy jednocześnie wprowadzenie do 

projektu poniższej poprawki. 

 

§ 2 

W rozporządzeniu wśród danych gromadzonych w wykazie pracowników wymienia się 

m.in. elektroniczny identyfikator naukowca ORCID. Co więcej, w informacjach dotyczących 

publikacji naukowych (artykułów, monografii, rozdziałów monografii naukowych itp.) 

wskazuje się na konieczności zamieszczania numerów elektronicznych identyfikatorów 

naukowców ORCID wszystkich autorów czy to artykułu naukowego czy też innych publikacji. 

W ocenie Rady Młodych Naukowców formułując przedmiotowy wymóg nie wzięto pod 

uwagę, że nie wszyscy zagraniczni autorzy publikacji mają obowiązek posiadania 

identyfikatora ORCID. Niepokojącym wydaje się dopuszczenie do sytuacji, w której danej 

publikacji nie można w wykazie zamieścić z uwagi na brak takiego numeru, zwłaszcza gdy 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

jeden ze współautorów nie posiada swojego elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID 

i nie chce go posiadać. Dlatego sugerujemy aby doprecyzować, iż zamieszczając informacje 

o publikacjach koniecznym jest wskazanie numerów elektronicznych identyfikatorów ORCID 

tych naukowców, którzy je posiadają. 

 

§ 3 

W ocenie Rady Młodych Naukowców w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL‑on warto również umieszczać informacje o funkcjach pełnionych 

w związku z pracą naukową lecz poza uczelnią. Podejmowanie się przez uczonych pełnienia 

funkcji poza uczelnią zasługuje na uznanie i docenienie ponieważ świadczy o tym, iż osoba 

taka pragnie czynnie udoskonalać i kształtować środowisko naukowo-akademickie do którego 

przynależy. Sprawowanie funkcji poza uczelnią lecz związanych z pracą naukową przekonuje, 

że część polskich uczonych traktuje szkolnictwo wyższe i naukę nie tylko jako obszar 

indywidualnego rozwoju kariery, lecz wspólną przestrzeń, która zasługuje na realizację działań 

wykraczających poza indywidualne aspiracje zawodowe. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Piotr Wojtulek 


