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Wchodzimy na stronę 
https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login i 
wybieramy Zaloguj z ORCID: 

Zanim przystąpimy do wykonywania poniższych czynności musimy mieć pewność, że nasz profil w 
ORCID jest publiczny (patrz: Zmiana opcji widoczności profilu ORCID, slajd 14) 
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Logowanie do PBN z ORCID 

https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login
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Logowanie do PBN z ORCID – cd. 

Wprowadzamy swoje poświadczenia i logujemy się 



Wyrażamy zgodę na dostęp do ORCIDu wciskając Authorize access 
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Logowanie do PBN z ORCID oraz autoryzacja konta PBN (National Information Processing Institute ) w ORCID 
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Przechodzimy na 
Profil Autora 
wciskając przycisk 
Twój Profil Autora 
mieszczący się pod 
danymi o 
zatrudnieniu 

Wprowadzanie publikacji do profilu autora w PBN – widok profilu 
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Wybieramy 
 Sugestie Dorobku do 
dodania 
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Wprowadzanie publikacji do profilu autora w PBN – wybieranie opcji Sugestie Dorobku do dodania 
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Z sugestii, za pomocą 
przycisku DODAJ, dodajemy 
do profilu w PBN swoją 
publikację 
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Wprowadzanie publikacji do profilu autora w PBN – wybór właściwych publikacji 
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Potwierdzamy 
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Wprowadzanie publikacji do profilu autora w PBN – potwierdzenie właściwego wyboru publikacji 
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Wprowadzanie publikacji do profilu autora w PBN - aktualizacja publikacji znajdujących się w profilu autora 

Aktualizujemy 
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Wybrana praca jest dodana 
i potwierdzona w profilu 
autora w PBN. W podobny 
sposób dodajemy wszystkie 
swoje publikacje począwszy 
od 2017 roku 
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Wprowadzanie publikacji do profilu autora w PBN – potwierdzenie poprawnie dodanej lub zaktualizowanej publikacji 
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Wprowadzanie publikacji do profilu autora w PBN – dodawanie publikacji, których nie wykazują „Sugestie Dorobku do dodania” 

 
Publikacje, które nie 
zostały wykazane w  
 Sugestiach Dorobku 
do dodania, należy 
sprawdzić i dodać z 
Widoku publicznego. 
 

Wybieramy Widok publiczny 

Następnie 
klikamy w 
Informacje o 
osobie w 
bazie PBN 

Przechodzimy na 
stronę, na której 
wyświetlają 
się 
 
Połączenia 
(połączone z danym 
profilem publikacje) 
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Żeby sprawdzić, która z danych publikacji znajdują się w profilu autora należy kliknąć w tytuł. 

Publikacje znajdujące się w profilu autora, po lewej stronie w menu mają informację  

Publikacje , których nie ma w profilu autora, po lewej stronie w menu mają informację 

Wprowadzanie publikacji do profilu autora w PBN – dodawanie publikacji z  
widoku publicznego / z informacji o osobie w bazie PBN 
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Wprowadzanie publikacji do profilu autora w PBN – dodawanie publikacji z  
widoku publicznego / z informacji o osobie w bazie PBN 

Należy kliknąć w tytuł 
publikacji i wybrać 
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Aby zidentyfikować lub 
przesłać prace do ORCID 
wybieramy Zarządzanie 
Profilem Autora 
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Przejście do etapu identyfikowania i przesyłania prac z profilu autora w PBN do profilu w ORCID 
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Po dodaniu i 
zaktualizowaniu w 
profilu PBN wszystkich 
prac należy każdą z nich 
odpowiednio połączyć z 
ORCID, do czego służą 
opcje, które ukazują się 
po kliknięciu w trzy 
kropki znajdujące się po 
prawej stronie 
rekordów 

 
 

 

Identyfikowanie i przesyłanie prac z profilu autora w PBN do profilu w ORCID 
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Jeśli praca nie znajduje się na koncie ORCID używamy przycisku „Wyślij do ORCID”  

Jeśli praca jest zarówno w PBN, jak i ORCID należy użyć przycisku „Znajdź w ORCID” 

Użycie jednej lub drugiej opcji spowoduje zmianę widoku ikony w przedstawiony poniżej sposób 

monografia 

w PBN 

w ORCID 

w ORCID, 
synchronizowana  
przez PBN 

rozdział w monografii 

w PBN 

w ORCID 

w ORCID, 
synchronizowana  
przez PBN 

artykuł, artykuł konferencyjny 

w PBN 

w ORCID 

w ORCID, 
synchronizowana  
przez PBN 

Identyfikowanie i przesyłanie prac z profilu autora w PBN do profilu w ORCID – graficzne odwzorowanie zmian statusu dokumentów  
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Opcje Znajdź w ORCID i Wyślij do Orcid – znajdowanie w ORCID lub wysyłanie do ORCID prac z Profilu Autora w PBN 

Wybór Znajdź w ORCID rozwija listę publikacji 
znajdujących się w ORCID. Jeżeli na liście jest 
identyfikowana publikacja  należy kliknąć w jej tytuł. 
Kliknięcie tytułu na liście spowoduje przejście ikony 
 
z                 na       
 
 
W przypadku braku publikacji na liście należy kliknąć  
ANULUJ, a następnie w menu Wyślij do Orcid. 
Wybór Wyślij do Orcid spowoduje zmianę ikony 
 
z                 na 
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Po założeniu konta ORCID w każdej chwili jest możliwość zmiany opcji widoczności swojego profilu 
(publiczny, zaufany, niepubliczny). 

Zmiana opcji widoczności profilu ORCID 
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Zmiana opcji widoczności profilu ORCID – cd. 
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Następnie wybieramy Edit przy opcji Visibility preferences: 

Zmiana opcji widoczności profilu ORCID – cd. 
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Zmiana opcji widoczności profilu ORCID – cd. 



W razie pytań prosimy o kontakt: 
bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl 

Kontakt telefoniczny w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8-14 
tel. 42 635-64-76 
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