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Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, Ustawa 2.0/Konstytucja dla nauki – od 1.X. 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO) z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych 
przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o 
Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa  PIB w Puławach Nr 020- 13/2019 z dnia 
05.04.2019r. w sprawie obowiązku uzyskania przez 
pracowników prowadzących działalność naukową i 
doktorantów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 
międzynarodowego elektronicznego identyfikatora naukowca 
ORCID (przesłane, portal HRS4R )

Prawo zewnętrzne i wewnętrzne



Z rozporządzenia:

…§ 2. 1. W zakresie danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3 i 
8 ustawy, w wykazie pracowników zamieszcza się następujące
informacje:

1) numer elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID), zwany dalej „numerem ORCID”;

2) tytuł zawodowy;…..

I wiele dodatkowych punktów w rozporządzeniu dot. identyfikatora ORCID 
pracownika w tym: artykuły, monografie, rozdziały w monografiach, 
realizowanych projektach obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe 
lub upowszechnianie nauki.

Zarządzenie Dyrektora : § 2 pkt 2 – Pracownicy Instytutu są zobowiązani do 
uzupełniania danych dotyczących dorobku naukowego oraz ich aktualizowania 
w profilu ORCID…

Prawo zewnętrzne i wewnętrzne



Open Researcher and Contributor iD

To międzynarodowy system identyfikacji autorów prac 
naukowych. 

Składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części, 
zapisanych w formie HTTP URL 
(np. http://orcid.org/0000-0042-3766-2908) . 

Poza krótkim opisem naukowca (biografia, słowa kluczowe, 
strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w 
innych systemach), widzimy też wykaz jego publikacji, 
projektów i grantów. 

Z ORCID-em można połączyć własne profile założone w 
bazach: Scopus (Author ID) oraz Web of Science 
(ResearcherID), aby umożliwić automatyczną wymianę 
danych, tworząc spójną całość. 

Co to jest ORCID



Obligatoryjne posiadanie ORCID i konta w PBN oraz 
powiązania tych kont i uzupełnienie informacji o 
publikacjach. 
Dotyczy WSZYSTKICH pracowników naukowych, badawczo-
technicznych i inżynieryjnych, którzy prowadzą działalność 
naukową i złożyli stosowne oświadczenia do kadr oraz 
doktoranci. 
o posiadają numer ORCID,
o konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz
o powiązania między tymi kontami i uzupełnione wszystkie publikacje
o ORCID musi być powiązany z e-mail służbowym a nie prywatnym.

EWALUACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH 
w 2021

CEL



Tworzy Państwa unikalny profil NAUKOWCA

• Powiązuje aktywność naukową z konkretnym autorem.

• Eliminuję możliwość pomyłek związanych z autorami o takich samych (podobnych) imionach i 
nazwiskach.

• Nawet jeśli zmienicie Państwo jednostkę – Wasz profil ORCID będzie ten sam (zmiana w PBN).

Pozwala zaoszczędzić czas w zarządzaniu informacjami o 
publikacjach i projektach

• Oszczędza czas umożliwiając unikanie wprowadzania tych samych danych.

• Pozwala na automatyczne dodawanie nowych publikacji do konta w PBN a następnie 
import do POL-on.

• ORCID daje kontrolę nad tym, który system posiada informacje o naszych osiągnięciach.

Promuje jednostkę

• Dane o użytkownika z ORCID automatycznie importowane do PBN a następnie do POL-
on.

• Aktualne dane ORCID dla wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową 
pozwolą na uzyskanie korzystnego wyniku w ewaluacji jednostki za 2021.

Korzyści z ORCID/PBN



ORCID krok po kroku





ORCID krok po kroku

• Po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej naszą 
tożsamość, możemy przejść do edycji profilu, w którym 
należy dodać instytucję, do której afiliujemy swoje prace. 

• W publikacjach obcojęzycznych obowiązuje jako afiliacja
nazwa: Institute of Soil Science and Plant Cultivation

• Następnie należy połączyć swój profil w bazie Scopus oraz 
ResearcherID z identyfikatorem ORCID. 

• konto musi być powiązane z adresem „iungowskim” a nie 
prywatnym, jeśli tak nie jest trzeba wysłać informację do 
Helpdesk PBN , który dokona poprawek





ORCID - uzupełnij

Później uzupełnij:
• Publikacje
• Miejsca pracy
• Przynależność do 

towarzystw
naukowych

• Projekty
• Nagrody/wyróżnienia



Wyszukaj 
i powiąż / 
dodaj 
ręcznie





ORCID – publikacje (1)

Prace do profilu ORCID są 
(powinny) być przypisywane 
automatycznie bez naszej 
ingerencji. ORCID jest 
uniwersalnym standardem. 
Można połączyć z ORCID-em 
nasze profile w Scopusie
/ResearcherID, aby umożliwić 
automatyczną wymianę 
danych.



ORCID – publikacje (2)

Zaufane osoby /
Zaufane jednostki

Widoczność adresu 
e-mail



Konto w systemie PBN (1)



Konto w systemie PBN (2)



Konto w systemie PBN (3)



Konto w systemie PBN (4)



Konto w systemie PBN (5)



Kliknąć

Konto w systemie PBN (6)



Konto w systemie PBN (7)



Użytkownik do logowania: np. mkowalik@iung.pulawy.pl

Konto w systemie PBN (1)



Konto w systemie PBN (1)



Konto w systemie PBN (1)



Powiązanie kont PBN z ORCID (1)



Powiązanie kont PBN z ORCID (2)



Powiązanie kont PBN z ORCID (3)



Obcokrajowcy zamiast 
PESEL – kod kraju 
pochodzenia i nr 

dokumentu

Powiązanie kont PBN z ORCID (4)



Powiązanie kont PBN z ORCID (5)



Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/

https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/


Harmonogram

Decyzją Dyrektora IUNG-PIB do 30 kwietnia 2019 r. 
kierownicy Zakładów Naukowych i Działów, których 
pracownicy są zaliczani do liczby N są zobowiązani do:
• Dostarczenia list zbiorczych pracowników 

naukowych, badawczo-technicznych i ewentualnie 
innych, którzy są aktywni publikacyjnie;

Nazwisko Imię Stanowisko Nr ORCID



„ORCID Helpdesk”

Pamiętaj! 

Materiały ze szkolenia ORCID na stronie HRS4R:

http://hr.iung.pulawy.pl/?page_id=617

Jak przypisać ORCID ID do osoby w PBN? - film instruktażowy

Kontakt/pytania ws. ORCID proszę kierować na adres

duw@iung.pulawy.pl

Używaj ORCID iD przy każdej aktywności 
naukowej aby mieć pewność, że ORCID iD
zostało powiązane z twoimi publikacjami

http://hr.iung.pulawy.pl/?page_id=617
mailto:duw@iung.pulawy.pl

