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Identyfikatory autorów publikacji naukowych służą do jednoznacznej identyfikacji osób w elektronicznych bazach.
Author IDs for scientific publications are used to uniquely identify individuals in electronic databases.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący informacje o publikacjach polskich
naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on
część
Zintegrowanego
Systemu
Informacji
o
Nauce
i
Szkolnictwie
Wyższym
POL-on.
Po połączeniu kont PBN/ORCID jest możliwe przesyłanie danych pomiędzy dwoma bazami.
Szczegółowa instrukcja zakładania konta w PBN i łączenia go z kontem ORCID znajduje się tutaj:
Logowanie i integracja z POLON i ORCID

Polish Scientific Bibliography
Polish Scientific Bibliography is a portal of the Ministry of Education and Science which gathers information on
publications of Polish scientists, publication output of scientific units and Polish and foreign journals. It is a part of
Integrated Information System on Science and Higher Education POL-on.
After linking PBN/ORCID accounts it is possible to transfer data between the two databases.
Detailed instructions how to create PBN account and link it with ORCID account can be found here:
Logowanie i integracja z POLON i ORCID

Researcher ID
Researcher ID to unikalny identyfikator naukowców w serwisach Publons, Web of Science i InCites.
Posiadanie identyfikatora Web of Science ResearcherID zapewnia prawidłowe przypisanie publikacji indeksowanych
w Web of Science do autora, dodawanie cytowań i innych metadanych do rekordu publikacji w profilu Publons, Web
of Science i InCites.

Researcher ID
Researcher ID is a unique identifier for researchers in Publons, Web of Science and InCites. Having a Web of Science
Researcher ID ensures that publications indexed in Web of Science are correctly attributed to the author, citation
metrics and other metadata are added to the publication record in the Publons, Web of Science and InCites profile.
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AUTOR ID w bazie Scopus
Autor ID w bazie Scopus służy do identyfikacji danego autora wyłącznie w ramach bazy Scopus. Jest tworzony
automatycznie dla każdego naukowca, posiadającego w bazie Scopus przynajmniej dwie publikacje. Rejestracja na
koncie Scopus daje dostęp do platformy analitycznej SciVal.
Szczegóły dodawania publikacji z bazy Scopus do ORCID znajdują się w instrukcji: Instrukcja

Author ID in the Scopus database
Author ID in the Scopus database is used to identify a given author only within the Scopus database. It is created
automatically for each researcher who has at least two publications in the Scopus database.
Details on adding publications from Scopus database to ORCID can be found in the manual: Instruction

ORCID
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to unikalny identyfikator cyfrowy, dzięki któremu możliwe jest
rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych.
Pozwala na jednoznaczną rozpoznawalność i identyfikację naukowca i jego dorobku. Zakładanie konta autora na ORCID
opisane jest tutaj
Publikacje oraz informacje o zatrudnieniu Autora muszą posiadać status „widoczne dla
każdego”.
Informacje na temat ustawień „widoczności informacji”: ORCID Visibility Settings
W systemie ORCID musi być używana ujednolicona nazwa naszego Instytutu w sekcji
„Zatrudnienie” (afiliacja):
Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences
Do ORCID można dodawać publikacje na kilka sposobów – szczegółowa instrukcja: Instrukcja

ORCID
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) is a unique digital identifier, thanks to which it is possible to distinguish
authors with the same name and properly assign publications to a person in scientific databases. It allows for
unambiguous recognition and identification of the researcher and his/her work.
Creating an author account with ORCID is described here
Publications and Employment Section must be visible for everyone.
More information on visibility settings: ORCID Visibility Settings
The following unified name of our Institute must be used in ORCID Employment Section
(Affiliation):
Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences
You can add publications to ORCID in several ways - detailed instructions: Instruction
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