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Instrukcja zakładania konta w systemie 
Polskiej Bibliografii Naukowej oraz łączenia z 

kontem ORCID i POL-on

Do sprawnego przeprowadzenia procesów niezbędne są:
- dostęp do konta poczty elektronicznej UEW
- hasło i login do konta ORCID
- numer PESEL

Instrukcja przygotowana przez Oddział Zasobów Otwartej Nauki. Biblioteka Główna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kontakt: ozon@ue.wroc.pl , tel. 713680960

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 48/2021

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Autorzy, którzy posiadają już konto w PBN 
rozpoczynają procedurę od punktu 2 
(Powiązanie konta PBN z kontem ORCID)
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Zakładanie konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)

3. Wypełnij formularz. W polu Email (login) wpisz adres 
służbowy imie.nazwisko@ue.wroc.pl

1. Wejdź na stronę PBN https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login
2. Wybierz opcję Zarejestruj się
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4. Na podany w trakcie rejestracji email otrzymasz wiadomość o 
konieczności aktywacji konta (czasami wiadomości trafiają do folderu 
„Wiadomości-śmieci”)

5. Po aktywowaniu konta możesz 
zalogować się do systemu PBN (twoim 
loginem jest podany adres email)
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Powiązanie konta PBN z kontem ORCID

1. Zaloguj się na konto PBN https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login
2. Po zalogowaniu w prawym górnym rogu rozwiń profil autora i 

wybierz Konto użytkownika

3. W profilu autora wybierz Stwórz lub podłącz ORCID 
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4. Po kliknięciu otworzy się logowanie do konta ORCID
5. Zaloguj się na swoje konto ORCID (Sign in)

6. Następnie kliknij w Authorize access
7. W zakładce Twoje konto PBN pojawi się numer ORCID

UWAGA!
W ustawieniach widoczności konta ORCID należy wybrać opcję 
„Everyone”
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Połączenie konta PBN z identyfikatorem POL-on

1. Zaloguj się na konto PBN https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login
2. Wybierz Podłącz konto do danych z POL-on

3. Wpisz swój pesel i kliknij Podłącz
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Profil autora PBN po poprawnie przeprowadzonym połączeniu ORCID i POL-on
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UWAGI
W razie trudności lub pojawienia się problemów należy 
skontaktować się ze wsparciem technicznym OPI za 
pośrednictwem systemu zgłoszeń HELPDESK 
https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/login. 
Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w systemie Helpdesk a 
chcesz zadać pytanie, kliknij "Zaloguj przez email".

Przy próbie ponownego założenia konta otrzymasz 
wiadomość email „Zagubione konto”. W takim 
przypadku najlepiej skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” 
https://pbn.nauka.gov.pl/auth/remind  

https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/login
https://pbn.nauka.gov.pl/auth/remind
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