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INSTRUKCJA UZYSKANIA INDYWIDUALNEGO NUMERU ORCID 

 

ORCID jest darmową i uniwersalną platformą współpracującą z największymi bazami 

indeksującymi na świecie. ORCID – The Open Researcher and Contribution ID – to 

również unikalny numer, służący do łatwiejszej identyfikacji badacza w globalnej przestrzeni 

naukowej, chroniący jego unikatową tożsamość naukową. Jego celem jest ujednolicenie 

informacji o naukowcach poprzez utworzenie rejestru unikalnych identyfikatorów dla 

poszczególnych badaczy. Z projektu założeń do tzw. ustawy 2.0 wynika, że będzie to 

podstawowa baza danych dla określania wskaźników parametrycznych działalności naukowej. 

Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi:  

 przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, WILEY, 

SPRINGER) 

  przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie 

HORYZONT 2020,  

 jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora, 

za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek 

publikacyjny.  

Rejestracja na platformie ORCID i zakładanie indywidualnego numeru 

1. Aby zarejestrować się w bazie ORCID należy wejść na stronę: https://orcid.org/register.  

2. Następnie wypełnić wskazane pola - podać swoje podstawowe dane: imię i nazwisko, 

adres e-mail, utworzyć hasło, oraz określić dostęp do informacji, które wprowadzimy 

do profilu 

 

Everyone – tak oznaczone informacje mogą być przeglądane przez wszystkie osoby 

wchodzące na witrynę orcid.org . 

 

Trusted parties – tak oznaczone informacje mogą być przeglądane przez instytucje, 

osoby, które maja uprawnienia do profilu naukowca rekordu ORCID 

https://orcid.org/register


 

      Only me - te informacje mogą być widoczne tylko przez naukowca 

 

 

 

3. Po rejestracji otrzymamy wiadomość, w której zostaniemy poproszeni o weryfikację 

naszego adresu email. 

4. Po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej tożsamość, możena przejść do 

edycji profilu. 

 Do profilu można dodać takie informacje jak biogram słowa kluczowe, historię 

zatrudnienia, czy wykształcenie oraz prowadzone badania.  

 Publikacje do portalu ORCID można dodawać automatyczynie za pomocą funkcji 

"Search & Link" między innym z takich baz jak Scopus, serwis ResearcherID Clarivate 

Analytics, czy CrossRef oraz z Repozytorium WIR (w formacie BibTex). Publikacje, 

które nie są indeksowane w wymienionych bazach można także dodać ręcznie.  

 

Wszelkie pytania związane z zakładaniem identyfikatora ORCID prosimy kierować do 

Oddziału Zasobów Otwartej Nauki (ozon@ue.wroc.pl; agnieszka.draminska@ue.wroc.pl) 
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