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Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki



Agenda

Nowe funkcjonalności
• Porównywanie publikacji 

• Rejestrowanie opłat za publikacje 

• Informacje o dorobku naukowym w szczegółach podmiotu w Repozytorium

• Raport Excel w sekcji Pracownicy 

• Anglojęzyczna wersja systemu 

Modyfikacje istniejących funkcjonalności
• Masowe dodawanie publikacji przez BibTex

• Zmiany w systemie przy zapisie publikacji przez API
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Nowe funkcjonalności



Porównywanie publikacji

- Wersji (to samo ID)
- Publikacji (mogą być różne typy)



Porównywanie wersji publikacji (to samo ID)

Informacja o zmianach w publikacji obserwowanej przez Importera publikacji. 

Przeniesienie do okna porównania wersji 



Wersja aktualnaWersja poprzednia

=

Różnice zaznaczone kolorem

Dane podstawowe



Zakres porównywanych danych - 3 etapy wdrożenia

Etap I
Dane podstawowe

Etap II
Linki

Etap III
Dane do ewaluacji

• Tytuł
• Seria wydawnicza
• Rok publikacji
• Rodzaj publikacji
• Abstrakt
• Główny język
• ISBN
• Liczba stron
• Link do pełnego tekstu
• Miejsce wydania
• Numer tomu
• Numer serii wydawniczej
• Numer wydania
• Otwarty dostęp
• …

• Autorzy i redaktorzy
• Afiliacje (bibliograficzne)
• Wydawnictwo
• Czasopismo
• Rozdziały
• Konferencja
• Edycja
• Tom pokonferencyjny

• Czasopismo ujęte w jednej z baz: Scopus (czasopismo 
aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, 
Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI

• Artykuł recenzyjny
• Recenzowane materiały z konferencji uwzględnionej w 

Web of Science Core Collection
• Monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu 

źródłowego
• Monografia powstała w wyniku realizacji projektu 

finansowanego przez NCN
• Monografia powstała w wyniku realizacji projektu 

finansowanego przez FNP
• Monografia powstała w ramach programu NPRH
• Monografia powstała w ramach programu ramowego w 

zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej 
albo w ramach programu związanego z wdrażaniem 
takiego programu

• …



Suwak wyświetlający 
same różnice Porównywanie 

dowolnych wersji



Porównywanie dwóch publikacji (różne ID)

Porównywanie publikacji 
dostępne dla wszystkich ról 

i bez zalogowania



Opcje wyszukiwania publikacji

Wyszukiwanie po tytule, 
DOI, Identyfikatorze ID

Opcja umożliwia porównanie wersji w ramach tej samej publikacji (publikacje o tym samym Identyfikatorze ID)





Wybór wersji 



Opłaty za publikacje



Podstawa prawna

• Ustawa 2.0

• Rozporządzenie o POL-on



Typy publikacji objęte obowiązkiem podania kosztów

Opłaty za publikacje - Zgodnie z § 2 ust. 10 pkt 4 lit. n i pkt 5 lit. n rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanego dalej „rozporządzeniem”, w wykazie 
pracowników zamieszcza się: 

w zakresie informacji o artykułach naukowych - wysokość opłat za opublikowanie artykułu naukowego 
poniesionych przez podmiot, o którym mowa w lit. d, (wyrażoną w złotych) oraz źródło ich finansowania 
(środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, środki finansowe przyznane na realizację 
projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, inne), 

natomiast w zakresie informacji o monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii - wysokość 
opłat za wydanie monografii naukowej poniesionych przez podmiot, o którym mowa w lit. i, (wyrażoną w 
złotych) oraz źródło ich finansowania (środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, środki 
finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, inne).

• Nie wprowadzamy kosztów przy rozdziałach
• Nie wprowadzamy informacji o kosztach własnych (wydawnictwo własne)
• Kwoty powinny być wyrażone w złotych brutto



Obowiązujące terminy

Zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, informacje o wysokości opłat za opublikowanie artykułu 

naukowego oraz wydanie monografii wprowadza się w sposób ciągły w terminie do 31 grudnia 

roku następującego po roku wystąpienia zdarzenia

Uwaga:

§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, który wskazuje, że dane w zakresie opłat dotyczących 

publikacji, uzupełnia się w odniesieniu do artykułów naukowych opublikowanych i monografii 

naukowych wydanych w latach 2020-2021 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.



Miejsce wprowadzania danych o kosztach

Repozytorium PBN

Profil Instytucji

Czerwiec 2022



Publikacja bezkosztowa

Brak kosztów zewnętrznych
lub wydawnictwo własne

Nadpisanie zmian

O zł (automatycznie)



Koszty zewnętrzne

Źródła finansowania (1-3)

Nadpisanie zmian

Łączna kwota



Formatka wprowadzania danych o opłatach w Repozytorium



Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 

ustawy - Zgodnie z art. 365 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce środki 

finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się 

na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym:

a) prowadzenie działalności naukowej,

b) realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej,

c) kształcenie w szkole doktorskiej,

d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz 

know-how związanego z tymi wynikami,

e) program „Inicjatywa doskonałości - uczelnia 

badawcza”,

f) program „Regionalna inicjatywa doskonałości”,

g) rozwój zawodowy pracowników naukowych w 

instytutach PAN, instytutach badawczych oraz instytutach 

międzynarodowych;



Środki finansowe przyznane na realizację projektu w

zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych -

Wysokość opłat za wydanie publikacji poniesionych

ze środków finansowych przyznanych na realizację

projektów obejmujących badania naukowe, prace

rozwojowe lub upowszechnianie nauki,

finansowanych z programów i przedsięwzięć

ustanawianych przez ministra, stypendiów i nagród

ministra, zadań finansowych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), albo z innych środków pochodzących ze

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

oraz przez instytucje zagraniczne lub organizacje

międzynarodowe.



Należy sprawozdawać wysokość opłat poniesionych 

na rzecz wydawnictwa zewnętrznego (w 

szczególności opłaty article processing charge - APC 

lub submission fee) w złotych w ujęciu brutto.

Alert przy błędnie wprowadzonych danych -

UWAGA! Dane finansowe zostały wprowadzone 

nieprawidłowo. Uzupełnij dane o wymagane 

wartości. 



Filtry Opłaty za 
publikację

Uzupełnione

Nieuzupełnione

Wszystkie

Nie dotyczy

Publikacje, które powinny mieć  wprowadzone informacje o kosztach, czyli artykuły i 
monografie z lat od 2020 z pominięciem rozdziałów.

Publikacje, przy których nie trzeba wprowadzać informacji o kosztach, czyli wszystkie typy 
publikacji sprzed 2020 roku oraz rozdziały od 2020 i późniejsze. 



Uzupełniony raport XLSX w sekcji Twoja Jednostka 

Dane o opłatach

Kolumny:
• Publikacja bezkosztowa
• Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy
• Środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań 

naukowych lub prac rozwojowych 
• Inne
• Kwota
• ObjectId publikacji

Dane dot. otwartego dostępu:

Kolumny:
• Sposób udostępnienia w otwartym dostępie
• Wersja tekstu w otwartym dostępie
• Licencja otwartego dostępu
• Data udostępnienia w otwartym dostępie
• Czas udostępnienia w otwartym dostępie



Statystyki



Rok publikacji:
• 2020
• 2021
• 2022

Typ publikacji:
• Artykuły
• Książki
• Książki pod redakcją





Typ publikacji:
• Artykuły



Typ publikacji:
• Artykuły

Rok publikacji:
• 2020



Opłaty za publikacje
- uzupełnianie danych 
po API



Dostosowanie API na potrzeby opłat za publikacje

2 końcówki: Wyłącznie 
dodawanie opłat

(dla publikacji już 
występujących na Profilu 

Instytucji danego 
podmiotu)

2 końcówki: Wyłącznie 
usuwanie 

wprowadzonych opłat

(wyłączenie w ramach 
publikacji danego 

podmiotu)

2 końcówki GET: 
pobranie informacji o 

opłatach

Rozszerzenie 
końcówek POST o 
dane o opłatach

Czerwiec 2022



Końcówki do dodawania/edycji/usuwania opłat

Ogólne założenia

Opłaty za publikacje można 
przesłać wyłącznie dla 
artykułów i monografii (książka, 
książka pod redakcją) z datą 
opublikowania w PBN od 2020 
(włącznie) i lat późniejszych.

Przy próbie dodania opłat dla 
publikacji nie objętej 
obowiązkiem ich uzupełnienia 
żądanie zostanie zwrócone z 
komunikatem błędu: 
„Publikacja o ObjectId […] nie jest 
objęta obowiązkiem wprowadzenia 
opłat za publikacje. Dla wskazanej 
publikacji nie można dodać opłat.”

Do publikacji, dla której 
dodajemy/edytujemy opłaty 

odwołujemy się poprzez  
podanie ObjectId danej 

publikacji z Profilu Instytucji

1 2 3



Dorobek naukowy instytucji 
w Repozytorium PBN



Dorobek naukowy instytucji

Dorobek 
przyporządkowany do 

instytucji na bazie 
afiliacji bibliograficznych 

autorów do instytucji
(a nie oświadczeń upoważniających) 



Instytucja

Wybór afiliacji



Dorobek naukowy instytucji

Szczegóły publikacji 
w Repozytorium

Dorobek 
przyporządkowany do 

instytucji na bazie 
afiliacji bibliograficznych 

autorów do instytucji
(a nie oświadczeń upoważniających) 



Dorobek naukowy instytucji

Publikacje z lat:

∞  - 2022

Raport zawężony 
do kryteriów 
wyszukiwania



Dorobek naukowy instytucji: Raport XLSX - pola

• DOI PUBLIKACJI

• TYTUŁ PUBLIKACJI

• TYP PUBLIKACJI

• ROK PUBLIKACJI

• "AUTORZY AFILJUJĄCY DO PODMIOTU"

• URL

• CZASOPSIMO ŻRÓDŁOWE TYTUŁ

• MNISW ID CZASOPSIMA

• ISSN

• EISSN

• PUNKTY CZASOPISMA W ROKU PUBLIKACJI

• KONFERENCJA ŹRÓDŁOWA TYTUŁ

• MNISW ID KONFERENCJI

• PUNKTY KONFERENCJI W ROKU PUBLIKACJI

• MONOGRAFIA ŹRÓDŁOWA TYTUŁ

• MONOGRAFIA ŹRÓDŁOWA ISBN

• ISBN

• ISMN

• WYDAWNICTWO

• MNISW ID WYDAWNICTWA

• PUNKTY WYDAWNICTWA W ROKU 
PUBLIKACJI

• ZWERYFIKOWANA PRZEZ IP

• IDENTYFIKATOR

• ALERT



Raport z zakładki 
Pracownicy 



Raport pracowniczy



Angielska wersja PBN



Zmiana wersji językowej

Zmiana na wersję 
anglojęzyczną



Modyfikacje zakresu i 
wyglądu formularzy



Masowe dodawanie 
publikacji przez BibTex



Masowe dodawanie publikacji za pomocą Bibtex



Wyświetlenie opcji wybrania pliku z dysku



Wybranie pliku z dysku



Możliwość wybrania do zaimportowania 
poszczególnych publikacji lub 

zaznaczenia wszystkich

Import do Repozytorium

W przypadku niekompletnych danych 
wyświetli się komunikat o brakach 

danych. 
Do momentu uzupełnienia danych nie 

można będzie dodać oświadczenia.

Uwaga: Wyświetlone zostaną tylko 
poprawnie odczytane publikacje



Komunikat błędu

Format pliku jest błędny lub system nie jest 
w stanie prawidłowo odczytać danych.

Komunikat wyświetli się w przypadku braku 
jakiejkolwiek publikacji, którą system jest w 
stanie odczytać z pliku oraz w przypadku 
próby wczytania pliku o innym formacie niż 
.bib.

W przypadku pliku, w którym przynajmniej 
jedna publikacja jest możliwa do odczytania,
komunikat się nie wyświetli a na liście 
rozpoznanych publikacji pojawią się tylko te 
możliwe do odczytania.



Zmiany w API PBN



REPOZYTORIUM
PROFIL 

INSTYTUCJI

PUBLIKACJA

DODANIE/AKTUALIZACJA 
WSZYSTKICH DANYCH 
PUBLIKACJI

DODANIE/AKTUALIZACJA  
PUBLIKACJI W ZAKRESIE DANYCH 
PODSTAWOWYCH I DANYCH DO EW.

API

Zasilanie danymi i edycja 

Kolejność zapisywania danych publikacji przy 
zasilaniu po API

1 2

(Stan obecny)



Podział na typy danych przy publikacji

Dane podstawowe Linki Dane do ewaluacji

• Tytuł
• Seria wydawnicza
• Rok publikacji
• Rodzaj publikacji
• Abstrakt
• Główny język
• ISBN
• Liczba stron
• Link do pełnego tekstu
• Miejsce wydania
• Numer tomu
• Numer serii wydawniczej
• Numer wydania
• Otwarty dostęp
• …

• Autorzy i redaktorzy
• Afiliacje (bibliograficzne)
• Wydawnictwo
• Czasopismo
• Rozdziały
• Konferencja
• Edycja
• Tom pokonferencyjny

• Czasopismo ujęte w jednej z baz: Scopus (czasopismo 
aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, 
Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI

• Artykuł recenzyjny
• Recenzowane materiały z konferencji uwzględnionej w 

Web of Science Core Collection
• Monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu 

źródłowego
• Monografia powstała w wyniku realizacji projektu 

finansowanego przez NCN
• Monografia powstała w wyniku realizacji projektu 

finansowanego przez FNP
• Monografia powstała w ramach programu NPRH
• Monografia powstała w ramach programu ramowego w 

zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej 
albo w ramach programu związanego z wdrażaniem 
takiego programu

• …



API: Obecny transfer danych z PI do Repozytorium

Środowisko Typ danych
Dodawanie / 
edycja po API

Profil Instytucji

Dane podstawowe

Linki

Dane do ewaluacji

Repozytorium

Dane podstawowe

Linki

Dane do ewaluacji

Dane podstawowe

Dane do ewaluacji



API: Rozbieżność linków między PI a Repozytorium

Środowisko Typ danych
Dodawanie / 
Edycja po API

Profil Instytucji

Dane podstawowe

Linki

Dane do ewaluacji

Repozytorium

Dane podstawowe

Linki

Dane do ewaluacji

Możliwe różnice między PI a Repozytorium w danych 
załączonych w postaci linków, przykładowo:

• Autorzy i redaktorzy
• Afiliacje (bibliograficzne)
• Wydawnictwo
• Czasopismo



Zniwelowanie różnic w danych o publikacji między PI a 
Repozytorium podczas dodawania i edycji do PI po API

Środowisko Typ danych
Zakres modyfikacji po 

zasileniu przez API 
(stan obecny)

Zakres modyfikacji po 
zasileniu przez API 

(stan docelowy)

Profil Instytucji

Dane podstawowe

Linki

Dane do ewaluacji

Repozytorium

Dane podstawowe

Linki

Dane do ewaluacji



Historia edycji w Repozytorium

Środowisko Typ danych
Zakres modyfikacji po 

zasileniu przez API 
(stan obecny)

Zakres modyfikacji po 
zasileniu przez API 

(stan docelowy)

Profil Instytucji

Dane 
podstawowe

Linki

Dane do 
ewaluacji

Repozytorium

Dane 
podstawowe

Linki

Dane do 
ewaluacji

Obecnie w historii edycji jest 
zapisywana informacja o  
zmianie w danych 
podstawowych (edytowano)

Docelowo zmiana w linkach 
również będzie zapisywana w 
historii edycji

Są to te zmiany, które 
będziemy mogli później 
przeglądać w sekcji 
porównywania wersji



Podgląd historii edycji

PI

Repozytorium

PI

Obecnie w historii edycji jest zapisywana 
informacja o  linkach dodanych z poziomu 
Szczegółów publikacji

Docelowo dostępna będzie również 
informacja o linkach dodanych przez API.



REPOZYTORIUM
PROFIL 

INSTYTUCJI

PUBLIKACJA

DODANIE/AKTUALIZACJA 
WSZYSTKICH DANYCH 
PUBLIKACJI

DODANIE/AKTUALIZACJA 
WSZYSTKICH DANYCH  PUBLIKACJI

API

Brak konieczności zmian po stronie aplikacji klienckich 

Zasilanie danymi i edycja 

Zmiany w PBN a aplikacje klienckie



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

e-mail: szkolenia@opi.org.pl
www.szkolenia.opi.org.pl

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki


