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Co to są identyfikatory DOI?

Identyfikatory DOI (ang. digital object identifier) 

to uznany na świecie system identyfikatorów obiektów cyfrowych, 
który pozwala na rejestrowanie unikalnych w skali światowej 

identyfikatorów dla różnorodnych obiektów cyfrowych
(publikacji, danych, stron internetowych), 

które są dostępne w internecie.



Dlaczego warto stosować identyfikatory DOI?

Zarejestrowanie DOI dla publikacji czy danych badawczych 
sprawia, że dotarcie do takich materiałów jest proste, 

a cytowanie ich jest jednoznaczne i łatwe do wychwycenia. 

Możliwość łączenia danych badawczych z publikacjami naukowymi 
ma pozytywny wpływ na reputację naukową tak powiązanych prac. 

Lepszy dostęp do danych naukowych pozwala na uniknięcie powielania 
prac badawczych i ponownego generowania danych, które już istnieją.



Na jakiej podstawie 
PCSS świadczy usługę rejestracji DOI?

PCSS od 2017 roku jest członkiem stowarzyszenia DataCite, 
będącego jedną z oficjalnych agencji rejestracyjnych DOI. 

Na mocy członkostwa w stowarzyszeniu DataCite, 
IChB PAN PCSS jest upoważnione 

do tworzenia na rzecz innych instytucji kont w usługach DOI DataCite, 
które pozwalają użytkownikom takich kont 

na samodzielne rejestrowanie identyfikatorów DOI.

https://datacite.org/
http://www.doi.org/registration_agencies.html


Kto może skorzystać z usługi PIONIER Data ID?

Głównymi odbiorcami usługi rejestracji identyfikatorów DOI są:

• instytucje publiczne, w szczególności te które prowadzą działalność 
naukową, bądź udostępniają informacje i dane sektora publicznego

• organizacje pozarządowe, działające w modelu non-profit i mające 
wśród swoich podstawowych zadań działania związane z promocją 
nauki.



Dwa sposoby korzystania z usługi
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Dwa sposoby korzystania z usługi

(1) Poprzez interfejs WWW: 
• Wykorzystywany do „ręcznego” rejestrowania identyfikatorów i aktualizowania 

metadanych

• Sprawdza się w podstawowych zastosowaniach na mniejszą skalę

• Daje dostęp do przeglądania wszystkich zarejestrowanych identyfikatorów i 
podstawowych statystyk

• Informacje o DataCite DOI Fabrica:
https://data-id.pionier.net.pl/dokumentacja/jak-rejestrowac-i-aktualizowac-doi-przy-
pomocy-uslugi-datacite-doi-fabrica/

https://data-id.pionier.net.pl/dokumentacja/jak-rejestrowac-i-aktualizowac-doi-przy-pomocy-uslugi-datacite-doi-fabrica/


Dwa sposoby korzystania z usługi

(2) Poprzez interfejs MDS API:
• Wykorzystywany do w pełni automatycznego rejestrowania i aktualizowania 

identyfikatorów DOI

• Zalecany przy działaniach na większą skalę 

• Minimalizuje nakład pracy związany z obsługą DOI praktycznie do zera

• Poprzez system informatyczny repozytorium kompatybilny z DataCite: 
https://data-id.pionier.net.pl/dokumentacja/jak-zintegrowac-datacite-mds-z-
repozytorium-lub-systemem-czasopism-elektronicznych/
• Np. Czytelnia Czasopism PAN: http://czasopisma.pan.pl/dlibra

• Poprzez samodzielnie opracowane oprogramowanie z wykorzystaniem API DataCite:
https://data-id.pionier.net.pl/dokumentacja/jak-zautomatyzowac-rejestrowanie-doi-w-
datacite-mds-poprzez-api/
• Np. usługa Research Object Hub świadczona przez PCSS: http://rohub.org/

https://data-id.pionier.net.pl/dokumentacja/jak-zintegrowac-datacite-mds-z-repozytorium-lub-systemem-czasopism-elektronicznych/
http://czasopisma.pan.pl/dlibra
https://data-id.pionier.net.pl/dokumentacja/jak-zautomatyzowac-rejestrowanie-doi-w-datacite-mds-poprzez-api/
http://rohub.org/


Warunki świadczenia usługi przez PCSS

• Jakie obowiązki przyjmuje na siebie Usługobiorca:
• Utrzymywanie dostępności on-line obiektów powiązanych z identyfikatorami
• Utrzymywanie aktualności informacji powiązanych z identyfikatorami DOI 

(odnośniki do w/w obiektów, metadane)

• Opłaty za konto dające dostęp do usługi:
• Jednorazowo za udostępnienie usługi i korzystanie z niej do końca roku 

kalendarzowego w którym podpisano umowę: 1 600 zł netto
• Za każdy kolejny rok korzystania z usługi: 400 zł netto

• Wyciąg najistotniejszych fragmentów umowy: 
• https://data-id.pionier.net.pl/dokumentacja/na-jakich-zasadach-ichb-pan-

pcss-udostepnia-konta-w-usludze-datacite-mds/

https://data-id.pionier.net.pl/dokumentacja/na-jakich-zasadach-ichb-pan-pcss-udostepnia-konta-w-usludze-datacite-mds/


Kontakt:

https://data-id.pionier.net.pl/kontakt/

Dokumentacja usługi:

https://data-id.pionier.net.pl/category/dokumentacja/

https://data-id.pionier.net.pl/kontakt/
https://data-id.pionier.net.pl/category/dokumentacja/

