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Agenda

• PBN 2.0 - przegląd prac prowadzonych w 2021 r.

• Ekspercka ocena monografii

• Walidacja publikacji z bazą Web of Science

• Zmiany w rozporządzeniu a PBN (ORCID)

• Przekształcenia i federacje

• API PBN 2.0

• Dodawanie autorów z bazy Crossref do istniejących publikacji

• Harmonogram prac na IV kwartał w PBN 2.0

• Statystyki publikacji w PBN
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PROFIL 
AUTORA

Budowa i działanie PBN 

PROFIL 
INSTYTUCJI

PUBLIKACJA

AUTOR

INSTYTUCJA

AUTORIMPORTER 
PUBLIKACJI

Repozytorium

Ekspercka ocena monografii
Walidacja publikacji w WoS

API ORCID
Sugerowanie dyscypliny

Dodawanie autorów z Crossref do 
istniejącej publikacji



Stan PBN na dziś

• Obecnie PBN jest w pełni przystosowany do prawidłowego sprawozdania publikacji na 
potrzeby ewaluacji

• Zawiera wszystkie opublikowane listy ministerialne (aktualna lista wydawnictw oraz lista 
czasopism i materiałów konferencyjnych)
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• Końcowy etap prac w zakresie oceny monografii dla ekspertów. Wraz z zakończeniem 
eksperckiej oceny monografii zaprezentujemy podmiotowi wynik.

22.09.2019 r.

Lista czasopism  
i materiałów 
konferencyjnych

20.12.2019 r. 29.09.2020 r.

Lista 
wydawnictw

09.02.2021 r. 
(uzup. i zm. 18.02.2021 r.) 22.07.2021 r. ?

?Lista czasopism  
i materiałów 
konferencyjnych

Lista czasopism  
i materiałów 

konferencyjnych

Lista 
wydawnictw



Ekspercka ocena 
monografii
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Proces zgłaszania i oceny monografii
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Krok 1 - zgłaszanie monografii do oceny w PBN  – zakończony z dniem 30.09 ✓

Krok 2 - zgłoszenie wniosku na skrzynkę podawczą ministra - do 30.09

Krok 3 - ocena ekspercka, której wyniki będą dostępne w Profilu Instytucji
oraz w sekcji Zbiór zgłoszeń

1.10.2021 – udostępnione narzędzia do oceny monografii dla ekspertów 

Udostępnienie funkcjonalności do wyświetlenia oceny monografii 
w Profilu Instytucji przy publikacji oraz zbiorczo w sekcji Zbiór zgłoszeń w PBN

Informacja w Profilu Instytucji o przyjęciu publikacji do oceny



Krok 1  - zgłoszenie monografii do oceny - zakończony



Krok 2  - - zgłoszenie wniosku na skrzynkę podawczą ministra

Od momentu zgłoszenia publikacji do oceny, publikacja jest zablokowana do edycji



Brak możliwości edycji publikacji zgłoszonej do oceny eksperckiej
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Publikacja zgłoszona do oceny eksperckiej jest automatycznie zablokowana
do edycji z poziomu Repozytorium PBN oraz Profilu Instytucji PBN do momentu 
zakończenia procesu oceny.

W przypadku oceny negatywnej – blokada zostanie zdjęta

W przypadku oceny pozytywnej – blokada jest utrzymana do zakończenia 
procesu ewaluacji



Publikacja zablokowana do edycji w Profilu Instytucji

Przy próbie edycji i dodania oświadczenia pojawi się komunikat informujący o blokadzie 



Krok 2 cd - Wysłanie na biuro podawcze MEiN
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W momencie potwierdzenia przez MEiN wpłynięcia wniosku na skrzynkę podawczą 
ministra, status wniosku zmieni się na zgłoszenie potwierdzone.
Potwierdzone zgłoszenie jest warunkiem przyjęcia publikacji do oceny!



Krok 2 - Informacja w Profilu Instytucji o zgłoszeniu 
publikacji do oceny

Informacja o zgłoszeniu publikacji wyświetla się przy publikacji w Profilu Instytucji. 



Informacja o ocenie pozytywnej 
lub negatywnej przy publikacji

Krok 3 – Wynik oceny eksperckiej monografii

Informacja o ocenie pozytywnej 
lub negatywnej przy publikacji

Profil Instytucji w PBN

Sekcja Zbiór zgłoszeń w PBN
Możliwość zapoznania się z 
uzasadnieniem oceny negatywnej. 

(Ocena pozytywna nie wymaga 
uzasadnienia)

?



Krok 3 - Wynik oceny eksperckiej monografii w Profilu 
Instytucji

Informacja o ocenie pozytywnej lub negatywnej (bez uzasadnienia)



Uzasadnienie oceny negatywnej- Zbiór zgłoszeń
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Publikacja 1

Publikacja 2



Walidacja publikacji z 
bazą Web of Science
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Czym jest baza Web of Science?

https://www.webofscience.com/

Web of Science to repozytorium o światowej 
renomie dostarczające kompleksowe dane 
odnośnie cytowań z zakresu wielu dyscyplin 
naukowych. Jest obecnie utrzymywany przez 
Clarivate Analytics. 

Celem porównania danych z Profilu Instytucji 
z danymi o publikacjach z WoS jest dbałość o 
jakość danych bibliograficznych raportowanych 
w celach ewaluacyjnych.



Kryteria weryfikacji

Publikacje znajdujące się w Profilu 
Instytucji w PBN, czyli publikacje, które 
posiadają oświadczenia upoważniające.

18

Publikacje posiadające wypełniony 
numer DOI. Jest to element, na 
podstawie którego wyszukiwane są 
publikacje w bazie Web of Science



Kroki weryfikacji

1 2 3 4

Sprawdzanie 
zgodności tytułu

Sprawdzanie 
zgodności roku 

publikacji

Sprawdzanie 
zgodności autorów 

publikacji

Sprawdzanie 
zgodności afiliacji 
(bibliograficznej)



Ogólny przebieg procesu
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Założenia weryfikacji – wyniki
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Weryfikacja pozytywna

Weryfikacja negatywna

Weryfikacja nierozstrzygnięta

Wszystkie wyniki cząstkowe są zweryfikowane pozytywnie 
(sprawdzenie względem PBN – jeśli dane z PBN mają odpowiednik 
po stronie WoS, lub dane w PBN są bardziej kompletne niż w WoS
- weryfikacja jest pozytywna)

Przynajmniej jeden element jest zweryfikowany negatywnie. Jeśli 
dane po stronie PBN są niezgodne z danymi z WoS lub brak danych 
po stronie PBN  – weryfikacja jest negatywna) 

Brak danych w WoS – brak możliwości sprawdzenia.

Zbiorczy wynik weryfikacji  jest sumą wyników cząstkowych.



Założenia weryfikacji – wyniki

Dwa poziomy wyników weryfikacji:
I. Zbiorczy wynik weryfikacji  – jest sumą wyników cząstkowych

• weryfikacja pozytywna – wszystkie wyniki cząstkowe są pozytywne

• weryfikacja negatywna – przynajmniej jeden wynik jest negatywny

• weryfikacja nierozstrzygnięta – nie można zweryfikować publikacji, ze względu 
na braki i błędy w bazie Web of Science

II. Cząstkowy wynik weryfikacji 

• weryfikacja pozytywna – dane są poprawnie zweryfikowane/ zgodne

• weryfikacja negatywna – dane są niepoprawne

• weryfikacja nierozstrzygnięta – nie można zweryfikować publikacji, ze względu 
na braki i błędy w bazie Web of Science
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Braki i błędy w bazie Web of Science

• Brak publikacji w bazie Web of Science – publikacja w PBN otrzymuje 
status weryfikacji nierozstrzygniętej; uzupełnienie braku po stronie WoS
i przesłanie do PBN, uruchomi ponownie proces weryfikacji

• Występowanie więcej niż 1 publikacji o danym DOI – publikacja z PBN 
będzie weryfikowana z każdą publikacją występującą w bazie Web of 
Science

• Publikacja otrzyma wynik weryfikacji pozytywnej, jeżeli zostanie 
pozytywnie zweryfikowana z co najmniej jedną publikacją w WoS

• Publikacja otrzyma wynik weryfikacji nierozstrzygniętej, jeżeli nie będzie 
pasowała do żadnej z publikacji w Wos

• Publikacja nie otrzyma wyniku negatywnego 
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Prezentacja w PBN
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Prezentacja w systemie PBN

Wartości publikacji z PBN sprawdzamy w Profilu Instytucji

Po przejściu do szczegółów publikacji z WoS dostępne są dane, z 
którymi porównywano weryfikowaną publikację z podziałem na:

• Cząstkowe wyniki weryfikacji z WoS
• Wartości, z którymi porównywano weryfikowaną 

publikację z WoS



Narzędzia dla użytkownika – korekta w PBN
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Przegląd i poprawa 
publikacji

Ponowne oświadczenie 
publikacji do Profilu Instytucji

Uruchomienie 
algorytmu 

weryfikacyjnego

Prezentacja 
wyniku 

weryfikacji

Przekierowanie 
do modułu 

Repozytorium

Dodaj oświadczenie



Rozszerzenie 
powiadomień dla 
Importerów Publikacji
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Prośba o zmianę

Zgłoszenie potrzeby zmian w publikacji

Treść zgłoszenia

ANULUJ WYŚLIJ

EDYCJA ZABLOKOWANA

POPROŚ O ZMIANĘ

Jeśli użytkownik, nieposiadający roli Importera, chce wprowadzić zmianę 
w  publikacji, może zwrócić się do Importera z prośbą o zmianę.



Powiadomienie dla Importera o prośbie wprowadzenia zmiany
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Imię Nazwisko Tytuł publikacji



Rozszerzenie informacji o zmianach w publikacjach dla 
Importera

Nastąpiła modyfikacja w zakresie następujących metadanych:

• Rok publikacji
• Abstrakt



Przekształcenia i 
federacje



Typy przekształceń obsługiwane w PBN
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Instytucja A

Instytucja D 
(nowa)

Instytucja C 
(nowa)

Instytucja B 
(nowa)

Podział

Przekształcana instytucja kończy działalność 
z określoną datą. Na jej miejsce powstają 

dwie lub więcej instytucji, które dzielą 
między siebie dotychczasowy dorobek 

(całość lub część)

Instytucja E

Instytucja F

Instytucja 
G(nowa)

Połączenie

Dwie lub więcej przekształcane instytucje 
kończą działalność z określoną datą. Na ich 

miejsce powstaje nowa instytucja, która 
przejmuje ich dotychczasowy dorobek 

(całościowo lub częściowo)

Przekształcana instytucja kończy działalność 
z określoną datą. Jej dorobek (całościowo lub 

częściowo) przejmuje inna istniejąca 
instytucja.

Włączenie

Instytucja H
Instytucja I 
(istniejąca)



Dane o przekształceniach w Repozytorium PBN z POL-on
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Podmiot 1

Podmiot 2

Dane dotyczące przekształcenia pochodzą z POL-on



Dwie ścieżki przeniesienia publikacji do podmiotu 
powstałego w wyniku przekształcenia

 Publikacja 1
 Publikacja 2
 Publikacja 3

Przenieś zaznaczone oświadczenia do:

Podmiot B

Podmiot C

Podmiot A



Przenoszenie oświadczonych publikacji w Profilu Instytucji do 
Profili Instytucji jednostek powstałych w  ramach przekształcenia
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Importer Publikacji będzie miał możliwość przeniesienia 
publikacji oświadczonych do podmiotu powstałego 

w ramach przekształcenia z poziomu Profilu Instytucji.



Federacje

• Z ramienia Federacji uwzględniane są w ewaluacji publikacje 
doktorantów wchodzących w skład szkół doktorskich 
prowadzonych przez Federację

• W PBN przygotowywane są odpowiednie funkcjonalności, 
umożliwiające przekazanie oświadczonych publikacji do 
Federacji.

DR



API
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Przygotowanie do integracji PBN z API instytucji

PBN ALPHA OPI PIB PBN (produkcyjny)

• INTEGRACJA PBN ALPHA Z API:

• NADANIE ROLI MENADŻERA APLIKACJI 

(NADAJE ADMINISTRATOR PBN W OPI PIB)

• NADANIE ID ORAZ TOKENU APLIKACJI DLA INSTYTUCJI 

(NADAJE ADMINISTRATOR PBN W OPI PIB, W MOMENCIE 
NADANIA ROLI MENADŻERA APLIKACJI)

• POZYSKANIE TOKENU UŻYTKOWNIKA NA PODSTAWIE 
KODU JEDNORAZOWEGO 

(POZYSKUJE UŻYTKOWNIK, KTÓRY BĘDZIE 
ODPOWIEDZIALNY ZA DODAWANIE I EDYCJĘ PUBLIKACJI 
PRZEZ API – WYMAGANA ROLA IMPORTERA PUBLIKACJI 
DO CAŁEGO PODMIOTU)

• DODANIE PUBLIKACJI DO:
• PROFILU INSTYTUCJI

• REPOZYTORIUM

• INTEGRACJA PBN Z API

• NADANIE ROLI MENADŻERARA APLIKACJI 
PRZEZ OPI PIB

• NADANIE ID ORAZ TOKENU APLIKACJI DLA 
INSTYTUCJI

• POZYSKANIE TOKENU UŻYTKOWNIKA NA 
PODSTAWIE KODU JEDNORAZOWEGO

• WERYFIKACJA



API PBN – integracja

Wersja produkcyjna oddana w grudniu 2020 roku

Integracja
• Obecnie integracji API na środowisku na produkcyjnym dokonało 83 

podmiotów

• Sposób integracji z API produkcyjnym:
• Integracja na środowisku testowym zakończona weryfikacją przez OPI 

PIB (spotkanie)
• Jeśli podmiot korzysta z systemu już zintegrowanego z API, nadanie 

tokenu na środowisko produkcyjne nie wymaga testowej integracji i 
weryfikacji przez OPI PIB



Token aplikacji dla instytucji

X-App-Token – token dla aplikacji 
wystawiony podczas rejestracji

X-App-Id – identyfikator zarejestrowanej 
aplikacji reprezentującej instytucję

Przy odświeżeniu tokenu jest on tylko do odczytu 
i helpdesk może zmienić na odczyt – zapis



Token użytkownika

X-User-Token – token pozyskany przez 
użytkownika w ramach aplikacji



TOKEN INSTYTUCJI + ID INSTYTUCJI
+

TOKEN UŻYTKOWNIKA
(uwierzytelnienie użytkownika w 

API)

Pobieranie danych o publikacji po API

TOKEN INSTYTUCJI + ID INSTYTUCJI

Importer Publikacji

Repozytorium

Profil Instytucji



TOKEN INSTYTUCJI + ID INSTYTUCJI
+

TOKEN UŻYTKOWNIKA
(uwierzytelnienie użytkownika w 

API)

Dodawanie publikacji po API

Importer Publikacji
REPOZYTORIUM

PROFIL 
INSTYTUCJI

PUBLIKACJA
DODANIE/AKTUALIZACJA 
PUBLIKACJI

DODANIE/AKTUALIZACJA 
PUBLIKACJI (DANE PODSTAWOWE)

Zasilanie danymi i edycja 

Docelowo zmiany 
nanoszone w 
Repozytorium 

będą takie same  
jak w PI



Dodawanie publikacji po API do PI i Repozytorium

PUBLIKACJA

PROFIL 
INSTYTUCJI REPOZYTORIUM

DOI X
AKTUALIZACJA  WSZYSTKICH 
DANYCH

DOI X
AKTUALIZACJA DANYCH 
PODSTAWOWYCH

DOI X

PUBLIKACJA

BRAK DOI X
DODANIE PUBLIKACJI

BRAK DOI X
DODANIE PUBLIKACJIDOI X

PUBLIKACJA
DODANIE PUBLIKACJI DODANIE PUBLIKACJIBRAK DOI

PUBLIKACJA
----------- DODANIE PUBLIKACJI

KSIĄŻKA POD REDAKCJĄ/ TOM 
POKONFERENCYJNY (BEZ OŚWIADCZENIA)



API

Problem duplikatów

• Zasilając PI po API należy pamiętać o odwoływaniu się do obiektów istniejących w 
PBN/PI wprowadzając informację o DOI lub Object ID.

• W przeciwnym razie tworzymy duplikaty

45

DOI

ObjectID

Profil Instytucji

Tytuł
DOI

ObjectID

Tytuł

Dane publikacji 
wersja 2

Dane publikacji 
wersja 1✓

✓

✓
✓

Dane publikacji 
wersja 2



API

Problem duplikatów

• Zasilając PI po API należy pamiętać o odwoływaniu się do obiektów istniejących w 
PBN/PI wprowadzając informację o DOI lub Object ID.

• W przeciwnym razie tworzymy duplikaty

Profil Instytucji

Tytuł

ObjectID X

Tytuł

Dane publikacji 
wersja 2

Dane publikacji 
wersja 1DOI X



API

Problem duplikatów

• Zasilając PI po API należy pamiętać o odwoływaniu się do obiektów istniejących w 
PBN/PI wprowadzając informację o DOI lub Object ID.

• W przeciwnym razie tworzymy duplikaty
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Profil Instytucji

Tytuł ObjectID 1

Tytuł

Dane publikacji 
wersja 2

Dane publikacji 
wersja 1

DOI X Tytuł
Dane publikacji 

wersja 2DOI X

ObjectID 2



Walidacje danych wprowadzanych do PBN za pomocą API

Wykaz walidacji założonych na publikacje dodawane za pomocą API: 

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacje/



API: Manager Aplikacji vs Importer Publikacji

Manager Aplikacji Importer Publikacji

• Rola nadawana w kontekście 
całego podmiotu

• Kompetencje z zakresu obsługi 
API

• Zarządza dostępem do API
• Dostep do ID aplikacji
• Dostęp do Tokenu aplikakcji

• Ma rolę Importera Publikacji w 
kontekście całego podmiotu

• Posiada token użytkownika

• Dodaje publikacje



TOKEN
APLIKACJI

Importer Publikacji Importer Publikacji

Odświeżanie tokenu aplikacji

Token użytkownika Token użytkownika
TOKEN
APLIKACJI

W podmiocie może być więcej niż jeden Menadżer Aplikacji, jednak zarządzają oni jednym i tym samym tokenem aplikacji. 

Gdy Menadżer Aplikacji odświeży token aplikacji, pozostałe osoby z rolą Importera Publikacji nie będą mogły skorzystać z 
dotychczas pozyskanego dla siebie tokenu użytkownika (nie będzie możliwości dodania lub edycji publikacji)

Niezbędne będzie pozyskanie nowego tokenu użytkownika na podstawie nowego tokenu aplikacji.

Manager Aplikacji



API PBN – podstawowe informacje

Dokumentacja:

• Dokumentacja API – opublikowana 21 września -
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/dokumentacja-
api/

Ważne linki:

• Informacje o wszelkiej dokumentacji - https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-
pomocy/baza-wiedzy-kategoria/masowe-interfejsy-wymiany-danych/ (m.in. 
dokument z opisem walidacji, min. i max. dla poszczególnych typów publikacji, opis 
końcówek API)

• Swagger Alpha - https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl/api/#/

• Swagger Produkcja - https://pbn.nauka.gov.pl/api/#/
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https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/dokumentacja-api/
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/masowe-interfejsy-wymiany-danych/
https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl/api/#/
https://pbn.nauka.gov.pl/api/#/


Szczegółowe informacje na temat API PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/ centrum-pomocy

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


Dodawanie autorów z 
Crossref do istniejącej 
publikacji
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Autor 1 Autor 2 Autor 3

Dodawanie autorów z Crossref do istniejącej publikacji



Autor 1 Autor 2 Autor 3

Dodawanie autorów z Crossref do istniejącej publikacji

Istnieje możliwość pobrania 
wszystkich osób bądź też części z nich . 



Zmiany w 
rozporządzeniu a PBN

56



Projekty zmian rozporządzeń 

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dn. 14.07.2021 r. -
https://legislacja.gov.pl/projekt/12349001

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce POL-on z dn. 31.08.2021 r. -
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222#12812222
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https://legislacja.gov.pl/projekt/12349001
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812222#12812222


Planowane zmiany w zakresie rozporządzenia o 
ewaluacji

• Brak zmian wpływających na funkcjonowanie modułu PBN2.0

• Zmiany w zakresie naliczania punktów dla monografii i redakcji 
monografii naukowych w dziedzinach HST

• Rozszerzenie definicji artykułu recenzyjnego na artykuły 
opublikowane w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie 
z 2017 roku zgodnie z proponowanym zapisem: § 34 ust.2 : „ W 
ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. za artykuł naukowy uważa się 
również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie 
naukowym zamieszczonym w wykazie z 2017 r.”

58

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej z dn. 14.07.2021 r. :



Stan dotychczasowy
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Planowane zmiany w zakresie rozporządzenia o 
systemie POL-on

W zakresie modułu PBN zostanie umożliwione wprowadzanie 
danych finansowych dla monografii i artykułów naukowych 
opublikowanych od roku 2019
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Zniesienie obligatoryjności ORCID:

• w PBN zamrożono wprowadzanie nowych funkcjonalności 
na styku PBN – ORCID

• funkcjonalności już wprowadzone nie ulegają zmianie

Uwaga: Dane finansowe dla monografii i artykułów naukowych opublikowanych 
od roku 2019 nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.



Profil Autora



Możliwość korzystania z funkcjonalności bazujących na ORCID, mimo iż 
obecność publikacji na koncie ORCID nie jest już warunkiem uwzględnienia 

publikacji w ewaluacji.



Profil Autora - sekcje





Harmonogram na IV 
kwartał



PBN – harmonogram prac
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Październik
Listopad

Grudzień

1. Proces oceny eksperckiej 
monografii

2. Proces automatycznej 
weryfikacji publikacji w 
oparciu o bazę Web of 
Science znajdujących się w 
Profilach Instytucji 
poszczególnych Instytucji

1. Uszczegółowienie powiadomień 
systemowych dla Importerów 
publikacji o zmianach w 
publikacjach 

2. Sugerowanie dyscypliny publikacji 
przez autora 

3. Obsługa federacji i przekształceń 

4. Widok publikacji archiwalnych, od 
2016 wstecz 

1. Anglojęzyczna wersja 
systemu 

2. Prezentacja wyników 
eksperckiej oceny 
monografii



Statystyki PBN



Statystyki PBN
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Statystki API
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Wsparcie użytkownika – przydatne linki
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• Strony Aktualności PBN 
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-
pomocy/aktualnosci/

• Strony pomocy PBN 
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

• Strony pomocy dedykowane API -
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-
pomocy/baza-wiedzy-kategoria/masowe-
interfejsy-wymiany-danych/

• Najczęściej zadawane pytania 
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-
pomocy/faq/

• Szkolenia

https://szkolenia.opi.org.pl

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/masowe-interfejsy-wymiany-danych/
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq/


Dziękujemy za uwagę

tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl

www.opi.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa


