
Jak założyć konto 

w ORCID



Co to jest ORCID?

 ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to unikalny kod 

alfanumeryczny służący do jednoznacznej identyfikacji autorów i 
współautorów publikacji naukowych.

 Identyfikator składa się z 16 cyfr pogrupowanych po cztery

 Przykładowy identyfikator wygląda następująco:

https://orcid.org/0000-0002-1825-0097



Dlaczego warto mieć identyfikator 

ORCID?
 ORCID jest identyfikatorem darmowym

 Identyfikator może być używany równolegle z innymi (Researcher ID, Scopus
Author Profile, Google Scholar)

 Wydawcy wielu renomowanych czasopism naukowych wymagają od autorów 
podania numeru ORCID

 Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce: Monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli 
informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego 
identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. 

 Zgodnie z art. 343 ust. 1 pkt 3 tej ustawy: Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób 
prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej 
prowadzeniu obejmuje: […] elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi 
standardami – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników 
badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób prowadzących działalność naukową.

 Wiele uczelni w Polsce wprowadziło obowiązek uzyskania identyfikatora ORCID 
przez pracowników naukowych



Jak uzyskać identyfikator ORCID?

 Należy wejść na stronę 

https://orcid.org/
i kliknąć 

REGISTER FOR AN ORCID ID 

 lub poniżej Register now!

https://orcid.org/


Wypełnianie formularza 

rejestracyjnego

Imię

Nazwisko

Adres e-mail służbowy (na UR w Krakowie)

Dodatkowy adres e-mail (opcja)

Hasło (minimum 8 znaków, w tym co najmniej 

1 litera, 1 cyfra i 1 znak specjalny)

Potwierdzenie hasła



Wypełnianie formularza 

rejestracyjnego

Wskazujemy kto może zobaczyć nasz profil (do 

wyboru są trzy opcje: publiczny, ograniczony 

do wybranych odbiorców i prywatny). Zalecany 

jest profil publiczny lub ograniczony.

Jeśli chcemy otrzymywać newsletter 

zaznaczamy ten kwadrat

Akceptujemy warunki korzystania z serwisu

Zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem

Klikamy przycisk „Register”



Weryfikacja adresu e-mail
 Po zatwierdzeniu formularza otrzymamy mail z linkiem 

aktywacyjnym, po kliknięciu którego zostaniemy przekierowani 

ponownie na stronę ORCID, gdzie po zalogowaniu możemy 

przystąpić do edycji naszego profilu.



Edycja profilu

Krótka biografia
Zatrudnienie, podajemy oficjalną 

nazwę uczelni w języku polskim lub 

angielskim:

• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie 

• University of Agriculture in Krakow

Udział w projektach

Publikacje

Wykształcenie i kwalifikacje

Członkostwo w towarzystwach 

i stowarzyszeniach

Członkostwo honorowe, odznaczenia



Dodawanie prac (publikacji)

Można dodawać publikacje na 3 sposoby:

1. Pobierając z własnych profili w bazach, np. Web of Science oraz Scopus

2. Importując dane w formacie BibTeX (np. z Google Scholar czy bazy REPO)

3. Ręcznie



Więcej o uzupełnianiu bibliografii 

w naszych poradnikach:

 Jak pobrać dane z bazy REPO Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie?

 Jak pobrać dane ze swojego profilu Researcher ID?

 Jak pobrać dane ze Scopus Author Profile?

 Import danych w formacie BibTeX z Google Scholar

 Jak uzupełnić ręcznie listę publikacji w profilu ORCID?


