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1. przygotuj login i hasło do ORCID*, login i hasło 
do poczty elektronicznej, z której zwyczajowo 
korzystasz oraz nr PESEL

2. Rejestracja konta w serwisie PBN możliwa jest 
na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login

*jeśli nie pamiętasz hasła do ORCID wejdź na stronę:  
https://orcid.org/signin i przeprowadź procedurę nadania 
nowego hasła

https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login
https://orcid.org/signin


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

Wejdź na stronę i rozpocznij 
procedurę rejestracji konta 
(kliknij: Zarejestruj się)

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


Login do PBN to adres  email, 
na który przysłany zostanie 
link potwierdzający rejestrację 
w serwisie

Po wypełnieniu danych i wyborze 
bezpiecznego hasła kliknij: Zarejestruj

W systemie Polskiej Bibliografii Naukowej dbamy o Twoje 
bezpieczeństwo - dlatego posiadamy konkretne wymagania co 
do haseł.

Zalecenia odnośnie silnych haseł
Hasło powinno zawierać przynajmniej dziesięć znaków. 
Hasło powinno zawierać duże i małe litery, cyfry, spacje oraz 
znaki specjalne. 
Na przykład: oNQZnz$Hx2.

Nie używaj 
- Informacji osobistych, które w łatwy sposób można znaleźć. Na 
przykład: imienia lub nazwiska, daty urodzenia, wyrazów 
słownikowych. 
- Popularnych słów i kombinacji znaków. Na przykład: password, 
admin, abcd, qwerty,1234567, 11111111,. 

Jak wygenerować hasło?
Wymyśl algorytm tworzenia haseł. 
Na przykład, weź słowo lub frazę i zastąp niektóre znaki znakami 
specjalnymi, cyframi oraz błędami ortograficznymi np. $TЯo№g
P@Ѕsω0Rδ, (Klein]KoraRUNSpzedHou$e
Użyj generatora haseł. 



Zaloguj się do swojej poczty 
internetowej (na adres 
podany przy rejestracji jako 
login) i sprawdź czy 
otrzymałaś/eś  e-mail 
„Aktywacja konta” z adresu 
pbn@opi.org.pl

mailto:pbn@opi.org.pl


Aktywuj swoje konto klikając Przejdź do serwisu w otrzymanym e-mailu 



Po aktywacji konta przejdź 
do logowania



jpotega@aps.edu.pl
Zaloguj się loginem 
(e-mail) i hasłem 
podanym przy 
rejestracji



Jeśli masz już konto 
ORCID ten krok 
możesz pominąć



Aby połączyć konto PBN 
z profilem naukowca w 
POL-on:
1. wpisz swój nr PESEL 

lub serie i nr 
dowodu osobistego

2. Kliknij: Zarejestruj



Po zalogowaniu edytuj dane swojego konta 



Wybierz ustawienia swojego konta, by połączyć z kontem 
ORCID



Konto połączone 
z POL-on

Po kliknięciu 
ORCID zostaniesz 
przeniesiony na 
stronę logowania 
do konta ORCID



Zaloguj się do 
ORCID podając 
swój e-mail lub 
nr ORCID oraz 
hasło



Potwierdź autoryzację dla systemu PBN wybierając 
przycisk Authorize. 

Umożliwi to serwisowi PBN pobierania danych z ORCID 
oraz wysyłania danych do ORCID



Połączone konta w profilu naukowca w 
PBN


