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Duża skala zmian – czas na wersje 2.0
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Organizacja aplikacji PBN 2.0

PROFIL AUTORA

• Samodzielne dodawanie 
publikacji w formularzu 

spełniającym wymogi 
rozporządzenia

• Integracja z kontem autora w ORCID
• Pobieranie danych z repozytoriów 

zewnętrznych
• Korzystanie z publikacji wprowadzonych 

przez innych użytkowników PBN 
(indywidualnych i instytucjonalnych)

PROFIL INSTYTUCJI

• Dodawanie publikacji w formularzu 
spełniającym wymogi rozporządzenia

• Możliwość skorzystania z danych 
wprowadzonych przez naukowców oraz inne 
podmioty

• Możliwość skorzystania z danych z ORCID
• Importy masowe  API, XML

• Narzędzia umożliwiające 
przygotowanie danych na 
potrzeby ewaluacji



„możliwość skorzystania z danych…”
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Organizacja aplikacji PBN 2.0
• Elastyczna struktura instytucji dostosowana do danych z POL-on

• Niezmienny sposób nadawania uprawnień na wszystkich 
poziomach instytucji

90%Wydział Fizyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Chemii
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Praca na wydziałach VS Praca w podmiocie



Nowe rodzaje osiągnięć

• Artykuł
Edycja naukowa 

tekstów źródłowych Redakcja

Przekład Poddana ocenie KEN

Monografia

Recenzyjny

Materiał 
konferencyjny

Artykuł

Rozdział



Nowe pola

• ORCID

• Dyscyplina

• Czy artykuł recenzyjny?

• Czy monografia stanowi przekład?

• Czy monografia stanowi edycję naukową tekstu źródłowego?

• Czy monografia naukowa została zgłoszona do oceny eksperckiej ?

Konieczność uzupełnienia danych.



Listy wydawców, czasopism… Monografia

Autor 
1

Wydawca

Autor 
2

Podmiot • Nowy, opublikowany już wykaz wydawców
• 200 albo 80 pkt. za monografie –

modyfikacje wykazu w PBN
• Nowy wykaz czasopism naukowych
• 200, 140, 100, 70, 40, 20 pkt. za artykuł

Przepisy wprowadzające:
„W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu 
naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie 
naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów 
wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonym 
komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę 
punktów określoną w tym wykazie.”



Oświadczenie o osiągnięciach

Art. 265 ust 13. Osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji, 
składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w 
ramach poszczególnych dyscyplin, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8, a w 
przypadku doktoranta: 
1) w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo 
2) w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest 
przygotowywana rozprawa doktorska. 



Automatyczna weryfikacja danych

• Biblioteka Narodowa
• Scopus
• Web of Science

DOI

ISSN/ISBN Tytuł

Rok 
publikacji Autorzy

Afiliacje

Nieudana weryfikacja?
Czy będzie weryfikacja przez człowieka?



„Elektroniczny identyfikator naukowca”

USTAWA: ART. 265 ust. 11. Monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w 
ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za 
pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z 
międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na 
podstawie art. 353 pkt 1. Informacje wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące 
działalność naukową. 



ORCID w PBN

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE: art. 324 UST. 6. 
W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r., 
informacje dotyczące monografii naukowych i artykułów naukowych, o których mowa w art. 265 
ust. 11 zdanie drugie tej ustawy, mogą wprowadzać również osoby kierujące podmiotami, o których 
mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, z tym że: 
1) osoby te wprowadzają informacje do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i 
Nauce POL-on;
2) instytut badawczy, o którym mowa w art. 357 ust. 1 tej ustawy, wprowadza informacje, o których 
mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w art. 265 ust. 11 tej ustawy.

• Autentykacja
• Pobieranie danych
• Wysyłanie danych



Autentykacja numeru ORCID w PBN
• przechowywanie pewnego 

(potwierdzonego przez 
właściciela) numeru ORCID,

• brak błędnych (z literówkami 
bądź powtarzających się) 
numerów ORCID w 
repozytorium,

• możliwość otrzymywania przez 
systemy PBN i POL-on 
powiadomień o zmianach na 
kontach osób w ORCID,

• po wyrażeniu przez autora w 
przyszłości dodatkowej zgody –
możliwość przesyłania z 
repozytorium danych na konta 
ORCID autorów. 19 tys. osób



ORCID – pobieranie danych do PBN

System ORCID nie przechowuje informacji o afiliacji – nie będzie możliwy pełen 
automatyzm w zasilaniu profili instytucji w PBN.

Publikacje z systemu ORCID będą sugerowane tym podmiotom, dla których istnieje związek 
z autorem w systemie POL-on. Odpowiedzialność rektora za dane! Publikacje będą też 
sugerowane autorom.

PBN będzie scalał duplikaty przychodzące z systemu ORCID (np. ta sama publikacja z profili 
ORCID kilku jej współautorów).

Konieczne będzie uzupełnienie danych z ORCID tak aby publikacja spełniała wymogi aktów 
prawnych (dodatkowe pola, listy czasopism i wydawców).

Co po 31 grudnia 2020 r.??



ORCID – wysyłanie danych z PBN

System ORCID umożliwia zasilanie go danymi z systemów zewnętrznych. 
Funkcjonalność ta zarezerwowana jest dla członków stowarzyszenia ORCID.

Uzupełnianie konta autora w ORCID wymaga uzyskania od niego dodatkowej zgody 
– procedura ta możliwa jest do uruchomienia jedynie dla członków stowarzyszenia 
ORCID.

Wysyłanie danych z PBN do ORCID – tylko w okresie przejściowym?



Harmonogram
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demo 
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Doświadczenia ostatniej ewaluacji
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Zgłoszenia PBN

Zgłoszenia

• Niezbędne szkolenia i warsztaty – 320 osób w miesiąc (marzec 2017)

Dobre praktyki:
• Wyznaczenie koordynatora zarządzającego procesem i dystrybuującego wiedzę;
• Wcześniejsza mobilizacja pracowników i autorów  przygotowanie danych;
• Znajomość prawa popłaca;
• Praca na ostatnią chwile  stres i ryzyko pomyłek;



Dziękuję za uwagę!

Małgorzata Paszkowska – mpaszkowska@opi.org.pl         https://orcid.org/0000-0002-5583-4833 


