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Instrukcja zawiera podstawowe informacje dla redaktorów, którzy będą wprowadzali dane 

do repozytorium uczelnianego. Szczegółowe dane zawiera opracowanie W. Struka: 

Repozytorium Wydziałowe – podręcznik edytora dostępne pod adresem: 

http://www.bg.pw.edu.pl/dane/repo/RepozytoriumPW_Podrecznik_edytora_v05.pdf 

 

1.  Podstawowe informacje dla redaktora wprowadzającego dane: 

 

Testowa wersja repozytorium do celów szkoleniowych znajduje się pod adresem 
http://wizzar.ii.pw.edu.pl/RepoPW/ 

Wersja produkcyjna(właściwa) znajduje się pod adresem http://repo.pw.edu.pl/ 

 

 wejście do bazy wymaga logowania 

 

 

 

 szczegółowe informacje W.Struk@elka.pw.edu.pl 

 

 

 Przy logowaniu może zachodzić potrzeba zaakceptowania certyfikatu 

wystawionego dla serwera testowej wersji CAS saturn.elka.pw.edu.pl – 

należy potwierdzić dopuszczenie tego adresu 

 

 po zakończeniu pracy zawsze należy zakończyć sesję (Logout). (poniżej 
zrzut z ekranu) 

 

http://www.bg.pw.edu.pl/dane/repo/RepozytoriumPW_Podrecznik_edytora_v05.pdf
http://www.bg.pw.edu.pl/dane/repo/RepozytoriumPW_Podrecznik_edytora_v05.pdf
https://wizzar.ii.pw.edu.pl/RepoPW/
https://wizzar.ii.pw.edu.pl/RepoPW/
http://repo.pw.edu.pl/
http://repo.pw.edu.pl/
http://repo.pw.edu.pl/
mailto:W.Struk@elka.pw.edu.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wprowadzanie danych 

 

 Przed rozpoczęciem wprowadzania zawsze sprawdź czy opis danej 
publikacji nie jest już wprowadzony do bazy, korzystając z opcji 
wyszukiwania przez autora lub tytuł publikacji. Mamy możliwość 
skorzystania z 2 opcji: wyszukiwanie proste lub zaawansowane-
(bardziej precyzyjne, zalecane). 



 Nie musimy wpisywać polskich liter, system je automatycznie 
rozpoznaje 

 

 

 

 przy wprowadzaniu danych korzystaj ze wszystkich dostępnych 
indeksów(omówione szczegółowo w dalszej części instrukcji) 

 sprawdź czy tytuł czasopisma, nazwa serii lub tytuł konferencji są wpisane do 
bazy, jeśli nie – zgłoś to osoby odpowiedzialnej (wyznaczonej na Wydziale) - 
Superredaktor 

 punktacja ministerialna wyliczana jest automatycznie na postawie 

parametrów publikacji lub nadawana ręcznie przez superredaktora. Korekta 

punktów polega na użyciu przycisku „Wyczyść” i wpisaniu ręcznym właściwej 

liczby. Automatycznie system zawsze nadaje punkty zgodnie z aktualnymi 

regułami. 

 w formularzach do wpisywania danych pola obowiązkowe są oznaczone 
gwiazdką, muszą być wypełnione, jeśli zapomnimy o tym pojawi się komunikat 
zaznaczony  czerwonym kolorem – pole wymagane. Wymaganymi polami są 
np. abstrakty w doktoratach – jeśli brak abstraktu wpisujemy xxx 

 po wpisaniu danych użyj opcji: sprawdź poprawność, jeśli pojawi się napis - 
błędy krytyczne, system nie pozwoli zapisać rekordu, jeśli  wystąpią 
ostrzeżenia – można  zapisać rekord, ale warto uważnie przeczytać ostrzeżenia 
i poprawić błędy 

 po wprowadzeniu publikacji zapisz wprowadzony rekord do bazy 

 

 



2. Typy publikacji wprowadzonych do repozytorium 

 

System ewidencji dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów 

jednostek Uczelni aktualnie rejestruje następujące typy publikacji: 

 

 artykuły w czasopismach ( mogą też dotyczyć materiałów konferencyjnych) 

 książki z podziałem na : monografie, podręczniki akademickie, skrypty, książkowe 

wydawnictwa seryjne (zbiór artykułów), książkowe wydawnictwa materiałów 

konferencyjnych 

 raporty 

 tłumaczenia 

 funkcje redaktorskie 

 prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie 

 projekty 

Planowane jest dodanie nowych typów publikacji: 

 patenty 

 nagrody, ekspertyzy, mapy, atlasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawowy opis artykułu zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w zakładkach: 
Dane podstawowe, Dane publikacji, Opis, Punktacja. 

 

 

 



 

 

 

Przy opisie artykułów należy uwzględnić następującą klasyfikację: 

 opisy artykułów publikowane w czasopismach oraz elementy składowe 

publikacji książkowych (artykuł, rozdział) 

 

  



 podczas wprowadzania opisu artykułu wskazuje się na jego rodzaj poprzez 

zaznaczenie jednej z opcji (artykuł/ rozdział): 

 

 

 W wyjątkowych sytuacjach ( np. unikatowo występujący tytuł) redaktor może 

dodać     nowy tytuł czasopisma, ale nie zostanie on zapisany na liście 

czasopism, będzie powiązany lokalnie tylko z jednym, wprowadzonym 

artykułem. Regułą jest zgłoszenie konieczności wpisania nowego tytułu 

czasopisma do Superredaktora (osoby mającej takie uprawnienia na 

Wydziale) 

 dla artykułu podajemy dane dotyczące czasopisma, natomiast dla rozdziału w 

książce należy podać opis książki. W przypadku wprowadzania dużej liczby 

artykułów lub rozdziałów w książce, należy najpierw zrobić opis czasopisma 

lub książki. Wprowadzając artykuły lub rozdziały należy zrobić powiązania z 

uprzednio wprowadzonym tytułem czasopisma lub książki. 

 Liczba punktów danej publikacji nadawana jest automatycznie przez system 

według aktualnie obowiązujących zasad  i redaktor nie ma możliwości zmiany 

tej liczby. Do repozytorium załadowane są czasopisma z listy Ministerialnej A i 

B wraz z aktualną punktacją 

 

 

Przy opisie konferencji należy uwzględnić następujące zasady: 

 

Wg nowych zasad oceny jednostek „Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowej (Web of Science)” otrzymuje aktualnie 10 punktów. Punkty te będą 

automatycznie naliczane w Repozytorium, pod warunkiem, że redaktor ustali właściwe 

powiązanie pomiędzy opisem publikacji a opisem konferencji. 

 Ze względu na punktację w repozytorium przyjęto dwa poziomy opisu konferencji: 

 Wykaz Konferencje (tytuły) zawiera tytuły konferencji z listy Web of Science, 

bez opisu miejsca i roku odbycia konferencji z aktualną liczbą punktów - 10. 

Lista zaciągnięta jest do repozytorium przez administratora bazy 

 wykaz konferencje (wydarzenia) zawiera opisy konkretnych konferencji z 

opisem numeru, miejsca i roku odbycia konferencji. Te opisy tworzą 

redaktorzy wprowadzający dane do repozytorium. Opisy konkretnych 



wydarzeń konferencji muszą być powiązane z tytułami konferencji, gdyż tylko 

takie powiązanie zapewni automatyczne nadanie punktów do publikacji 

powiązanych z konferencje (wydarzenia) 

 Tworzenie opisu materiałów konferencyjnych, za które będą przyznawane 

automatycznie punkty powinno przebiegać w następujący sposób: 

 

1. Konferencje (tytuły) – sprawdzamy czy nazwa/tytuł konferencji występuje w tym 

wykazie – lista (Web of Science) 

2.  Konferencje (wydarzenia) – sprawdzamy czy konkretne wydarzenie konferencji 

występuje w tym wykazie i czy jest powiązane z odpowiednim tytułem konferencji z 

wykazu Konferencje (tytuły). Jeśli opis konkretnego wydarzenia konferencji nie 

występuje w wykazie Konferencje (wydarzenia), to należy taki opis utworzyć i 

zapewnić powiązanie z odpowiednim tytułem konferencji z wykazu Konferencje 

(tytuły) 

3.  Po utworzeniu dwóch poziomów opisu konferencji, można tworzyć opisy 

poszczególnych publikacji (zwykle jako artykuły z czasopisma lub jako rozdziały z 

książek) dokonując powiązania publikacji z odpowiednim opisem konkretnego 

wydarzenia konferencji utworzonego w punkcie 2. 

 Skróty konferencji podajemy tylko w przypadku, gdy dany skrót jest znany i używany w 

publikacjach i dostępnych e-żródłach, nie tworzymy własnych skrótów 

 Słowa kluczowe piszemy małymi literami , rozdzielając je przecinkami, nie tworzymy 

własnych 

 

 szczegółowe informacje znajdziesz w oprac. W. Struka: Repozytorium Wydziałowe – 

podręcznik edytora, punkt 3.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawowy opis książki zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w zakładkach: 
Dane podstawowe, Powiązania, Opisy, Punktacja. 

 

 



 

 



 

Przy opisie książki rodzaj publikacji wskazuje się przez wybór jednej z opcji: 

 

 

Jeśli książka jest wydawana w serii, należy podać opis danej serii.  Jeżeli ma powiązanie z 
konferencją podaje się opis danej konferencji Konferencje (wydarzenia) 

Zakładka powiązania służy do wprowadzania danych określających, czy dana książka jest 
poświęcona konferencji czy też jest wydawnictwem seryjnym.  Jeżeli tworzymy opis zwykłej 
publikacji książkowej podajemy podstawowy opis książki. 

 szczegółowe informacje znajdziesz w oprac. W. Struka: Repozytorium Wydziałowe – 

podręcznik edytora, punkt 3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawowy opis raportu zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w zakładkach: 
Dane podstawowe, Opisy, Punktacja. 

 

 



 

 

 

 



Podstawowy opis Tłumaczenia zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku. 

 



 

 

 

 

 

 



Podstawowy opis funkcje redaktorskie zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w 
zakładkach: Dane podstawowe, Punktacja. 

 

 



Podstawowy opis rozprawy doktorskie zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w 
zakładkach: Dane podstawowe, Opis. 

 



 

W zakładce Dane podstawowe  powiązania ustala się dla pola: 

 autor 
 promoter 
 recenzent zew 
 recenzent wew. 
 projekt 

W zakładce – opisy umieszcza się streszczenia oraz słowa kluczowe w języku angielskim i 
polskim 

 szczegółowe informacje znajdziesz w oprac. W. Struka: Repozytorium Wydziałowe – 

podręcznik edytora, punkt 3.1.3 

 

 

 

 

 



 

Podstawowy opis projekty zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w zakładkach: 
Dane podstawowe, Wykonawcy, Konsorcjum, Realizacja i finanse, Dane opisowe, 
Powiązania. 

Aktualnie pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdkami. Dodatkowo pola, które należy 
wypełnić do ankiety jednostki zaznaczone są na różowo. Projekt wypełnia kierownik projektu 
lub wskazana przez Wydział osoba. Uwaga – bardzo istotna jest afiliacja kierownika projektu, 
gdyż przy jednostce z której jest afiliowany kierownik, będzie afiliowany projekt. 

 

 



 

W instrukcji przedstawiam tylko dwie pierwsze zakładki. Pozostałe ze względu na ich liczbę, 

proponuję przejrzeć już w repozytorium w wersji produkcyjnej. 

 

3. Podstawowe dane w publikacjach wprowadzanych do repozytorium: autor, 

tytuł, język, data wydania, dane  wydawcy, paginacja, ISBN, DOI, URL, plik z PDF, okładka, 

streszczenie w jęz. polskim i angielskim, słowa kluczowe w jęz. polskim i angielskim 

 

Autor – w każdym typie publikacji wprowadzanych do Repozytorium występuje pole 

autorskie, zawsze sprawdzamy czy dany autor znajduje się w bazie, czyli korzystamy z 

indeksu autorskiego.( Przy próbie wpisania nowego autora w okienku pojawią się 

podpowiedzi z indeksu autorskiego ).  Jeżeli nie ma danego autora, wprowadzamy nowego 

autora,  wpisując nazwisko i pełne imię oraz dane dotyczące autora. Autora będącego 

pracownikiem podajemy z pełną wersją imienia i afiliacją, autora z zewnątrz możemy wpisać 

z inicjałem imienia, jeśli problematyczne jest ustalenie jego pełnej wersji. W przeciwnym 

przypadku pobieramy z indeksu. (zrzut z ekranu poniżej). 

 szczegółowe informacje znajdziesz w oprac. W. Struka: Repozytorium Wydziałowe – 

podręcznik edytora, punkt 4.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



opis autora prezentuję na poniższym ekranie 

 

 tabelkę ze szczegółowym opisem znajdziesz w oprac.  W. Struka: Repozytorium 

Wydziałowe – podręcznik edytora, punkt 4.2 

 

Tytuł publikacji - podajemy w jęz. polskim i /lub w jęz. angielskim, wpisujemy z ręki 

Język publikacji - pobieramy z indeksu, wpisujemy w pole pierwsze trzy litery wyrazu np. 

pol,  wówczas otwiera się stosowny indeks 

Data wydania – oznacza rok wydania danej publikacji, wpisujemy z ręki 

Dane  wydawcy – wpisujemy z ręki podając nazwę wydawcy i jego adres 



Dane o czasopiśmie -  opisując artykuł w czasopiśmie, pobieramy z indeksu tytuł 

czasopisma lub (jeśli brak tytułu) zgłaszamy superedaktorowi konieczność wpisania nowego 

tytułu, dane dotyczące tomu, wolumenu, numeru, zeszytu czasopisma wpisujemy bez 

dodatkowych skrótów typu: vol., tom, z. Przy prezentacji danych system sam dostawia 

odpowiednie skróty. Jeśli nie znamy numeru tomu/woluminu, w polu tom – należy wpisać 0, 

czego rezultatem będzie ignorowanie tej informacji przy prezentowaniu opisu. Istnieje 

możliwość tworzenia opisu nowego czasopisma przez edytorów, ale tylko w bardzo 

wyjątkowych sytuacjach, w przypadku unikatowych czasopism, jeśli zakładamy że istnieje 

minimalna możliwość powtórzenia tego tytułu. 

Paginacja – wpisujemy z ręki liczbę stron np. 250 lub 340-346  bez słownych określników 

typu : s, ss, p. 

ISBN – wpisujemy z ręki , podajemy numer bez skrótu ISBN dla książki lub ISSN dla 

czasopisma 

DOI – oznacza identyfikator wersji elektronicznej, wpisujemy z ręki 

URL - oznacza adres www, pod którym znajdziemy opis publikacji, wpisujemy z ręki 

Plik z PDF – plik zawierający treść wersji cyfrowej publikacji, który dołączamy klikając - 

dodaj a następnie „Pick file”. Jeśli dołączamy plik z treścią publikacji musimy zaznaczyć 

poziom dostępu do publikacji. Aktualnie są ustalone 3 poziomy: 

 PUBLIC – dostęp nieograniczony z możliwością zadania okresu karencji 

(dostępny od wskazanej daty) 

 PROTECTED – dostęp wymaga zalogowania i posiadania afiliacji jako 

użytkownik – tylko użytkownicy afiliowani poniżej struktury ustalania 

ochrony mogą mieć dostęp, np. jeżeli PROTECTED jest na poziomie 

WEiTI, to dostęp ma WeiTi i jego instytuty, jeżeli PROTECTED jest na 

poziomie instytutu, to tylko ten instytut ma dostęp, z możliwością 

zadania okresu karencji (dostępny od wskazanej daty) 

 PRIVATE – dostęp ograniczony tylko dla właściciela rekordu 

(redaktora), nikt nie może oglądać/pobierać, ale dokument wchodzi do 

indeksu wyszukiwania i jest w repozytorium 

Uwaga – dla danej publikacji można ustalić kilka reguł dostępności, np. para (private, public 

za 6 mies) działa tak, że jest private aż do dnia upublicznienia, czyli po 6 miesiącach  zmienia 

się na public. 

 szczegółowe informacje znajdziesz w oprac. W. Struka: Repozytorium Wydziałowe – 

podręcznik edytora, punkt 4.2.2 

 

Okładka – plik graficzny zawierający obraz okładki publikacji 



Streszczenie w j. pol. i angielskim -  kopiujemy streszczenie, w przypadku braku 

wpisujemy xxx , bez tego oznaczenia nie będzie można zapisać rekordu, musi być w tym polu 

wpisany jakiś znak 

Słowa kluczowe w j. pol. i angielskim – kopiujemy lub wpisujemy z ręki, rozdzielając 

poszczególne słowa przecinkiem. Jeśli brak słów kluczowych wpisujemy znak xxx , tak jak w 

przypadku streszczeń. 

 

4. Funkcje redaktora i superredaktora 

Interfejs  repozytorium – wersja dla edytora dzieli się 2 główne części : funkcje główne i 

pomocnicze. Funkcje główne wykorzystujemy do wprowadzenia podstawowych danych, 

używane są głównie przez redaktora. Funkcje pomocnicze głównie wykorzystuje 

superredaktor. Uprawnienia mogą być w uzasadnionych przypadkach odpowiednio 

rozszerzane przez administratora. 

Redaktor: 

 ma ograniczony dostęp pozwalający na wprowadzanie podstawowych danych 

 wybiera formularz wprowadzania danych dla określonego typu dokumentu (np. 

artykuły, książki) 

 korzysta ze wszystkich dostępnych indeksów, wprowadzając dane może robić 

powiązania z konferencjami, listą czasopism, listą serii książkowych 

 ma prawo wprowadzać nowego autora, aby nowy autor pojawił się w indeksie 

autorskim edytor musi zapisać powiązania, bez tej czynności autor będzie zapisany 

tylko lokalnie, można poprawiać tylko te rekordy  w których przynajmniej jeden 

autor jest z naszej jednostki 

 ma prawo wpisywać autorów instytucjonalnych – podajemy w przypadku braku 

autora indywidualnego 

 ma uprawnienia do opisywania konferencji (funkcje pomocnicze)- Konferencje 

(wydarzenia) 

Superredaktor -  ma wszystkie uprawnienia edytora, ponadto ma prawo: 

 wprowadzać dane dotyczące opisów serii książkowych 

 wprowadzać czasopisma wraz z punktacją 

 wprowadzać typy projektów 

 tworzyć i wprowadzać zmiany w bazie Afiliacji 

 nadawać ręcznie punktacje publikacjom 



5.  Wybrane przykłady raportów z Repozytorium 

Repozytorium oprócz prostego wyszukiwania publikacji danego autora czy 

instytutu/wydziału ma możliwość generowania zestawień i raportów dla wybranego zestawu 

publikacji, które mogą być bardzo przydatne do tworzenia następujących opracowań: 

 wykaz publikacji, dorobku danego autora lub instytutu 

 roczne sprawozdanie instytutu - Annual Report 

 sprawozdanie Dziekana Wydziału 

 ankieta jednostki 
 

 

Dostępne formaty pobierania danych z Repozytorium obejmują: 

 

 Bibtex - opisy bibliograficzne w formacie BibTeX 

 Csv - skrócony zestaw pól w formacie csv 

 Ankieta jednostki - zestaw pól niezbędny do ankiety jednostki w formacie csv 

 Raport - wykaz bibliograficzny zgodny z wybranym uporządkowaniem 

 Raport Wydziałowy - wykaz bibliograficzny z podaną liczbą punktów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykładowy format:  ankieta jednostki prezentuje poniższa tabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykład formatu -  Raport  Wydziałowy 

 

 Informacje zawarte w skróconej wersji instrukcji mają dać wprowadzającemu podstawy do 

sprawnego poruszania się w bazie. Na bieżąco będą nanoszone wszelkie poprawki , gdyż 

aktualnie Repozytorium jest w trakcie testowania i wdrażania. 

 W przypadku problemów lub konieczności poznania szczegółowych zasad wprowadzania  

danych odsyłam do pracy W. Struka:  Repozytorium Wydziałowe – Podręcznik edytora  lub 

proszę o telefoniczny kontakt z M. Lewandowską (BG PW), tel. (22)2346074 lub e-mail  

M.Lewandowska@bg.pw.edu.pl,   repozytorium@bg.pw.edu.pl 

 

mailto:M.Lewandowska@bg.pw.edu.pl
mailto:repozytorium@bg.pw.edu.pl


Aneks. Pozyskiwanie danych z Internetu za pomocą Zotero 

 

1. Instalacja zotero 
 

Należy wejść na stronę: http://www.zotero.org/download/ 

Wybrać zakładkę ”Zotero for Firefox” i uruchomić pobieranie/instalowanie Zotero 

Akceptujemy ostrzeżenia i inne polecenia procesu instalowania 

 

1. Przygotowanie wyszukiwarek internetowych 
 

W przypadku scholara, wchodzimy na stronę: http://scholar.google.pl/ 

W ustawieniach wybieramy maksymalną liczbę rekordów na stronie (100) 

 

2. W przeglądarce FireFox, otwieramy okno Zotero - na dole z prawej strony napis zotero 
 

3. W oknie Zotero tworzymy struktury katalogowe (kolekcje i podkolekcje) w celu zapewnienia 
dobrej organizacji pracy z pobranymi danymi, np. tworzymy kolekcję: 
PW 

WIS   (Faculty of Environmental Engineering) 

Juda-Rezler_K 

WMech 
Cieslicki_K 

 

4. Wykonujemy wyszukiwanie na stronie scholara 
 

Stosujemy raczej język angielski, zapytanie o autora/naukowca (z ewentualnym dodaniem 

Warsaw University of Technology) 

Przy zapytaniu o publikacje danego autora należy poprzedzić nazwisko i imię ujęte w znaki 

cudzysłowu prefiksem author:. Przykładowe zapytania o publikacje autora Kulpa Krzysztof: 

 

author:"Kulpa K"        daje 199 rekordów 

author:"Kulpa Krzysztof"       daje 94 rekordy 

author:"Kulpa Krzysztof" "Warsaw University of Technology" daje 81 rekordów 

 

5. Przy zadawalającym wyniku przeszukiwania możemy ściągnąć odszukane dane do naszego zotero 
W oknie zotero ustawiamy się w odpowiedniej kolekcji 

http://www.zotero.org/download/
http://scholar.google.pl/


Uruchamiamy ściąganie danych do okna Zotero – należy kliknąć ikonkę Zotero, która znajduje się 

z prawej strony okienka adresu przeglądarki 

 

6. Dane są importowane do okna zotero, przy czym na początku mamy możliwość wskazania, które 
dane powinny być pobrane 

 
7. Po pobraniu danych do okna Zotero, zaznaczamy rekordy, które chcemy importować do 

Repozytorium i klikamy prawym przyciskiem, aby wybrać funkcję ”Eksportuj zaznaczone 
elementy”,  wybieramy format BibTeX i generujemy plik eksportu zapamiętując go pod użyteczną 
nazwą w katalogu roboczym na dysku 

 
8. Wygenerowany plik jest gotowy do zaimportowania do Repozytorium 

 
 

1. Import danych do Repozytorium 
 

1. W interfejsie edytora Repozytorium wybieramy funkcję ”Import” 
 

2. W oknie importowania wybieramy ”ImportBibtex” 

 
3. Wskazujemy plik, który ma być zaimportowany 

 
4. Po załadowaniu pliku na serwer, zostanie zaprezentowana informacja dotycząca procesu 

importowania oraz przycisk ”Kontynuuj”: 

 
Import rekordów 

 

id: 1358238281240 
status: Rozpoczęty 
Zaimportowanych rekordów: 0/1 
 

5. Klikniecie przycisku ”Kontynuuj” uruchamia proces importowania danych z pliku do 
Repozytorium 
 

6. W czasie importowania danych mogą pojawiać się zapytania dotyczące sposobu dołączania 
danych, co do których system wskaże podobieństwo z danymi występującymi w Repozytorium. 

 
7. Z jednej strony, należy dołożyć starań, aby wskazać właściwe działanie systemu w celu 

zapobieżenia powstawaniu zbyt wielu duplikatów i nieścisłości. Z drugiej strony powinniśmy 
zadbać, aby importowane dane były właściwie przyporządkowane do danych istniejących w 
Repozytorium. 

 
8. Identyfikator importu (w przykładzie 1358238281240) warto zapisać w notatkach, gdyż można go 

potem wykorzystać do wyszukania rekordów zaimportowanych podczas danego importowania 
 

 

 

 


