
 

1. Dodawanie publikacji do ORCID bezpośrednio w profilu 

ORCID 

 

Instrukcje odnośnie zasilania profilu ORCID publikacjami z bazy Scopus, połączenia 

z profilem Publons oraz instrukcja scalania duplikatów publikacji na platformie 

ORCID znajdują się pod poniższym linkiem: 

https://bg.up.lublin.pl/5789/ 

 

Inne materiały pomocnicze:  

 

Jak zaimportować prace do swojego profilu ORCID: 
https://vimeo.com/showcase/4268215/video/236776451 

 

Pozostałe filmy instruktażowe (oficjalna strona ORCID): 

https://vimeo.com/showcase/4268215 

 

2. Przesyłanie publikacji z systemu PBN 2.0 do ORCID 

Za pomocą połączenia konta w PBN z numerem ORCID ID, system PBN umożliwia, 

po wyrażeniu odpowiednich zgód, wysyłanie w bardzo łatwy sposób publikacji w nim 

zgromadzonych na osobiste konto autora w ORCID. Jest to jeden ze sposobów 

wypełnienia obowiązku ustawowego. Takie połączenie da w przyszłości również 

możliwość skorzystania z publikacji wprowadzonych w systemie ORCID na potrzeby 

ewaluacji. 

 

Aby uzyskać możliwość przesyłania publikacji z systemu PBN 2.0 do ORCID należy 

spełnić następujące warunki: 

 

a) przynajmniej raz zalogować się do systemu PBN 2.0 za pomocą ORCID 

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wysylanie-publikacji-do-orcid-za-

pomoca-pbn/ 

Logowanie z ORCID ID: 

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/logowanie-z-orcid-id/ 

https://bg.up.lublin.pl/5789/
https://vimeo.com/album/4268215/video/236776451
https://vimeo.com/showcase/4268215/video/236776451
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wysylanie-publikacji-do-orcid-za-pomoca-pbn/
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wysylanie-publikacji-do-orcid-za-pomoca-pbn/
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/logowanie-z-orcid-id/


b) ustawić opcję widoczności na profilu ORCID: Everyone 

 

 

 

 

 

 

Opcja visibility everyone pozwala być widzialnym i rozpoznawalnym, m.in. przez wydawców, 

grantodawców. Te ustawienia można w każdej chwili zmienić. Można je też zmieniać na poziomie 

poszczególnych komponentów profilu (np. przy każdej publikacji). 

 

 

Pod poniższym linkiem przedstawiono, w jaki sposób wysłać publikacje z Profilu 

Autora do bazy ORCID: 

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/kokpit/ 

 

Aby było to możliwe, należy wcześniej umieścić publikacje na Profilu Autora. W tym 

celu należy zalogować się na swoje konto PBN. 

 

Warunkiem wyświetlania publikacji w Oficjalnym Profilu Autora jest utworzenie przez 

niego Profilu oraz dodanie publikacji do tego profilu.  

Publikacje nie są automatycznie umieszczane w Profilu Autora. Publikacje będą 

widoczne w Oficjalnym Profilu Autora, dopiero po wykonaniu przez autora dodatkowej 

akcji – przypięcia publikacji do Profilu.  

 

Sposoby dodawania publikacji do Profilu Autora zostały opisane pod poniższym 

linkiem: 

 

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/jak-dodac-publikacje-do-

profilu-autora/ 

 

Poniższy film przedstawia również, w jaki sposób zasilić Profil Autora publikacjami. 

(W filmie występują jeszcze nazwy starych zakładek: 

Kokpit – teraz „Zarządzanie Profilem Autora” 

 

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/kokpit/
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/jak-dodac-publikacje-do-profilu-autora/
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/jak-dodac-publikacje-do-profilu-autora/


Sugestie – teraz „Sugestie Publikacji” 

Widok Publiczny – teraz „Widok Publiczny Profilu Autora’ ) 

 

Profil Autora – czynności w systemie: 

https://www.youtube.com/watch?v=WmBXa5byT8c 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmBXa5byT8c

