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Krok I 

Należy wejść na stronę https://orcid.org/register  

a następnie uzupełnić dane: 

- Imię 

- Nazwisko 

- Adres e-mail najlepiej w domenie @urk.edu.pl 

- Potwierdzenie adresu e-mail 

- Adres e-mail zapasowy 

 

https://orcid.org/register


Krok II 

W kroku drugim wpisujemy hasło do systemu ORCID, 
aby hasło zostało przyjęte musi składać się z minimum 
8 znaków: 

W jego skład muszą wchodzić duże i małe litery, cyfry 
oraz znaki specjalne np. @! 



Krok III 

Etap w którym wyrażamy zgody formalne.  

Pierwsza z nich pozwala na zapoznanie się innych 
użytkowników portalu ORCID.ORG z naszym dorobkiem.  

Druga dotyczy wyrażenia zgody na politykę prywatności 
serwisu.  

Ostatnie pole to rozwiązanie stosowane w 
celu zabezpieczenia stron internetowych. Ma za zadanie 
nie dopuścić do przesłania danych przez maszynę / 
program podszywający się pod użytkownika strony. 

Po zaznaczeniu powyższych zgód klikamy przycisk 
REGISTER 



Krok IV 

Ostatnią czynnością jaka pozostała nam 
do pełnej aktywacji swojego konta ORCID 
jest potwierdzenie założenia konta jakie 
przyjdzie nam na wskazany w kroku I 
adres e-mail.  

Klikamy w Verify your email adress  



Krok V 

Po założeniu swojego konta ORCID oraz aktywacji, za pomocą weryfikacji adresu e-mail 
przechodzimy do uzupełnienia informacji o sobie. Wchodzimy pod adres 

https://orcid.org/my-orcid 

a następnie klikamy + Add employment 

https://orcid.org/my-orcid
https://orcid.org/my-orcid
https://orcid.org/my-orcid


Następnie uzupełniamy informacj: 
 
Display organization gdzie wpisujemy : Uniwersytet 
Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
 
Display city - gdzie wpisujemy Kraków, 
 
Display state/region – gdzie wpisujemy Małopolskie, 
 
Display country – gdzie wpisujemy Poland 
 
Department – gdzie wpisujemy wydział, 
 
Start date – gdzie wpisujemy początek zatrudnienia w 
jednostce. 
 
Wszystkie w/w dane można podać także w języku 
angielskim, zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej, 
angielska nazwa naszej uczelni to: 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie zatwierdzamy podane informacje za pomocą 
przycisku Add to list. 
 
W taki sam sposób postępujemy z następnymi 
zakładkami: Education and qualifications oraz Works 

 
 


