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Rejestracja indywidualnego konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej
(PBN), powiązania z kontem systemu ORCID oraz ze Zintegrowanym
Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
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PBN - Logowanie i integracja z POL-on i ORCID
Film instruktażowy przygotowany przez operatora systemu POL-on:
https://www.youtube.com/watch?v=--sQ3lYAcZg&t=186s
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1. Rejestracja indywidualnego konta w systemie Polskiej Bibliografii
Naukowej (PBN)
1.1. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:
https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login

1.2. Aby zarejestrować konto należy kliknąć przycisk „Zarejestruj” na stronie logowania do
systemu PBN, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.
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Aby dokonać rejestracji w systemie należy uzupełnić następujące pola w formularzu:
1. Email (login) – który będzie podawany podczas logowania się do systemu, będzie
również niezbędny w procesie komunikacji z użytkownikiem; UWAGA: prosimy
upewnić się, że wprowadzony adres e-mail jest poprawny. Po zarejestrowaniu na
podany adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny.
2. Imię – imię użytkownika
3. Nazwisko – nazwisko użytkownika
4. Hasło – nowe hasło dostępowe do tworzonego konta, hasło w PBN 2.0 powinno
zawierać przynajmniej dziesięć znaków, duże i małe litery, cyfry, spacje oraz znaki
specjalne. Ustanowione hasło należy zmienić co 30 dni.
5. Powtórz Hasło – potwierdzenie hasła dostępowego podanego powyżej
6. Podczas rejestracji konta wymagana jest akceptacja regulaminu serwisu.
Aby zapoznać się z regulaminem należy kliknąć w link „Akceptuję regulamin serwisu”.
Przycisk „ZAREJESTRUJ” uruchomi proces rejestracji w systemie i – jeśli wszystkie pola
zostały uzupełnione poprawnie – pojawi się ekran informujący o przesłaniu na podany adres
e-mail wiadomości zawierającej dalsze instrukcje.
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1.3. Aktywacja konta
Zarejestrowane w systemie PBN konto użytkownika należy aktywować. Oznacza to, że
użytkownik, który prawidłowo uzupełnił formularz rejestracyjny, po otrzymaniu z systemu
wiadomości e-mail powinien otworzyć znajdujący się w niej link aktywacyjny, który po
kliknięciu wyświetli komunikat o możliwości zalogowania się do nowo założonego konta
użytkownika.
Jeśli wiadomość zawierająca link aktywacyjny nie dotarła należy także sprawdzić folder SPAM
w swojej skrzynce pocztowej. Jeżeli konto użytkownika jest aktywne, to użytkownik może się
logować do systemu i korzystać z niego według uprawnień nadanych przez administratora.

UWAGA!
Link jest aktywny TYLKO przez 30 minut.
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2. Połączenie indywidualnego konta PBN z indywidualnym identyfikatorem
naukowca w systemie ORCID
Uwaga! Proces podpięcia identyfikatora ORCID ID do konta PBN może się odbyć, jeżeli
przeglądarka nie ma włączonej blokady wyskakujących okienek. W niektórych
przeglądarkach włączona blokada uniemożliwia pojawienie się okien systemu ORCID.
Zalecane przeglądarki to FIREFOX oraz CHROME.

2.1. Po zalogowaniu do konta PBN powinna wyświetlić się strona Twoje konto, a gdyby tak
nie było to w prawnym górnym rogu ekranu pojawi się imię i nazwisko użytkownika, a po
rozwinięciu menu zakładka
Twoje konto

2.2. Po wejściu w Twoje konto należy wybrać przycisk:

ORCID

5

2.3. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania do systemu ORCID. Należy wprowadzić
dane do swojego konta w ORCID (tj. adres e-mail albo ORCID ID oraz hasło) i kliknąć w Sign
into ORCID.

2.4. Należy zaakceptować autoryzację systemu PBN wybierając przycisk Authorize, dzięki
temu ORCID ID zostanie automatycznie powiązany z kontem PBN.
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2.5. W zakładce Twoje konto w PBN pojawi się identyfikator ORCID
Identyfikator ORCID

orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

UWAGA
W ustawieniach konta w ORCID „Visibility settings” najlepiej zaznaczyć
Everyone – konto publiczne.
Jeśli zostanie zaznaczone Only me – PBN nie będzie mógł pobierać i wysyłać
danych do ORCID.
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3. Połączenie konta w PBN ze Zintegrowanym Systemem Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
3.1. Po zalogowaniu do konta PBN powinna wyświetlić się strona Twoje konto, a gdyby tak
nie było to w prawnym górnym rogu ekranu pojawi się imię i nazwisko użytkownika, a po
rozwinięciu menu zakładka
Twoje konto

3.2. Po wejściu w Twoje konto należy wybrać przycisk Podłącz profil POL-on.

3.3. Podłącz identyfikator POL-on za pomocą numeru PESEL (dla obywateli polskich) lub w
przypadku cudzoziemców nie posiadających nr PESEL, kodu kraju i numeru dokumentu*.

* Należy wprowadzić dwuliterowy kod kraju, który wydał dokument a następnie (bez żadnej
spacji) numer dokumentu w identycznej formie jaką wprowadzono do systemu POL-on. Np:
kraj wydania dokumentu „Polska”, numer dokumentu w POL-on „123xyx123” – w okienko
należy wprowadzić „PL123xyx123”.
Uwaga! Zmiany w profilu POL-on mogą być widoczne dopiero po 24 godzinach.
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W skrócie:

INFORMACJA:
Baza osób systemu POL-on oparta jest o wykaz pracowników naukowych, nauczycieli
akademickich i doktorantach z systemu POL-on. Użytkownik może dokonać powiązania z
bazą autorów POL-on za pomocą nr PESEL (lub numeru dokumentu) tylko dla jednego konta
PBN.

W systemach centralnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POL-on, PBN) jest
konieczność przetwarzania zautoryzowanych (tj. potwierdzonych przez właściciela)
numerów ORCID, ich gromadzenie odbywa się wyłącznie poprzez indywidualne konta
użytkowników w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.
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Pomoc
W razie trudności i wystąpienia problemów należy skontaktować się ze wsparciem
technicznym za pomocą systemu zgłoszeń operatora systemu POL-on HELPDESK.
https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/login
Należy z niego skorzystać również, gdy przy tworzeniu konta PBN użyto adresu innego niż email służbowy w celu jego zmiany.
Najszybszą drogą logowania jest użycie opcji Zaloguj przez email.
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PODSUMOWANIE
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