
INSTRUKCJA TWORZENIA JEDNOLITEGO KONTA PRACOWNIKA 

NAUKOWEGO W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE POL-ON 2.0 

 

Niniejsza instrukcja dotyczy: 

I. tworzenia indywidualnych kont ORCiD pracowników naukowych 

II. tworzenia indywidualnych kont w systemie PBN (Polska Bibliografia Naukowa) 

III. łączenia konta ORCiD z kontem w PBN 

IV. powiązania połączonych kont ORCiD i PBN z danymi pracownika naukowego w 

systemie POL-on. 

 

I. Tworzenie indywidualnych kont ORCiD pracowników naukowych 

 

1) W celu stworzenia indywidualnego konta ORCiD należy wypełnić formularz 

znajdujący się pod adresem internetowym: 

https://orcid.org/signin 

podając następujące dane: 

First name – imię 

Last name – nazwisko 

Primary email – adres e-mail 

Password – hasło składające się z co najmniej z ośmiu znaków w tym liter i cyfr 

Confirm password – potwierdzenie hasła 

 

 

 



W ramach sekcji Visibility settings należy wybrać opcję Everyone. Tylko to umożliwi 

stworzenie konta pracownika naukowego w systemie POL-on 2.0. 

 

 

 

Należy także zaznaczyć zgodę przy klauzuli „I consent to the privacy policy and terms 

and conditions of use, including agreeing to my data being processed in the US and 

being publicly accessible where marked Public” oraz zaznaczyć pole obok deklaracji 

„I’m not a robot”. 

Na końcu należy zatwierdzić rejestrację klikając w przycisk Register. 

 

 

 



2) Aby dokończyć tworzenie konta ORCiD należy je aktywować. Dokonuje się tego 

poprzez otrzymaną wiadomość e-mail. W jej ramach należy kliknąć w link „Verify your 

email address”. 

UWAGA! Jeżeli wiadomość e-mail nie została otrzymana należy sprawdzić folder 

SPAM (lub inny podobny np. Śmieci) w swojej skrzynce e-mailowej. 

 

 

 

II. Tworzenie indywidualnych kont w systemie PBN (Polska Bibliografia Naukowa) 

 

1) Aby stworzyć indywidualne konto w systemie PBN należy wejść na stronę internetową: 

https://pbn.nauka.gov.pl/auth/register 

a następnie wypełnić formularz oraz kliknąć w przycisk „ZAREJESTRUJ” 

 

 



UWAGA! Rejestracja jest możliwa tylko przy spełnieniu wymagań dotyczących 

ustawianego hasła: 

Hasło powinno zawierać przynajmniej dziesięć znaków. 

Hasło powinno zawierać duże i małe litery, cyfry, spacje oraz znaki specjalne (np. 

@#$%^&). 

Przykładowe hasło: Jn43Ha@9aB. 

 

2) Po utworzeniu konta należy je aktywować poprzez wiadomość e-mail. W jej treści 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do serwisu”. 

 

 

 

III. Łączenie kont ORCiD z kontem w PBN 

 

1) Aby połączyć konto ORCiD z kontem PBN należy się zalogować na założone konto 

PBN. Logowania można dokonać na stronie:  

 

https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login 

 

W celu zalogowania się należy użyć swojego loginu (który jest tożsamy z adresem e-

mail) oraz ustalonego wcześniej hasła. 

 



UWAGA! Obsługi systemu PBN należy dokonywać z poziomu przeglądarek Firefox 

lub Chrome. Ponadto podczas łączenia konta ORCiD z kontem PBN należy w 

przeglądarce mieć wyłączoną blokadę wyskakujących okienek (zwykle jest to opcja 

domyślna). 

2) Następnie należy kliknąć w opcję „Twoje konto”, znajdującą się po lewej stronie 

ekranu. 

 

 

 

3) Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk: 

 

znajdujący się w sekcji „Integracje zewnętrzne” pod punktem „Stwórz lub podłącz 

ORCID”. 

 

 

 

4) W kolejnym etapie zostaniemy przeniesieni i poproszeni o zalogowanie się do systemu 

ORCiD. 

5) Po uczynieniu tego, na kolejnym ekranie konieczne będzie potwierdzenie autoryzacji 

systemu PBN poprzez kliknięcie w przycisk Authorize. 

6) Potwierdzeniem połączenia kont PBN i ORCiD będzie pojawienie się na podstronie 

„Twoje konto” w PBN, w sekcji „Integracje zewnętrzne” 16-cyfrowego identyfikatora 

ORCID. 

 



IV. Powiązanie połączonych kont ORCiD i PBN z danymi pracownika naukowego w 

systemie POL-on 

 

1) Aby powiązać konto w PBN z danymi pracownika naukowego w systemie POL-on 

należy na stronie „Twoje konto”, w sekcji „Podłącz lub utwórz Profil Naukowca” 

kliknąć w przycisk: 

 

 

 

2) Następnie należy wpisać swój numer PESEL lub kod kraju i numer dokumentu (w 

przypadku obcokrajowców): 

 

 

 

3) Po wpisaniu powyższych danych należy kliknąć w przycisk „Podłącz”. 


