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1. JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W ORCID I OTRZYMAĆ SWÓJ UNIKALNY NUMER? 

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

 Następnie wypełniamy wskazane pola - podajemy swoje podstawowe dane: imię i nazwisko, 

adres e-mail, tworzymy hasło, określamy czy dostęp do publikacji, które wprowadzimy, ma 

być publiczny, ograniczony do wskazanych osób czy ograniczony tylko do właściciela profilu. 

 

 Po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej naszą tożsamość, możemy przejść do 

edycji profilu: 

2. EDYCJA PROFILU W SYSTEMIE ORCID 

Prywatność 

Można kontrolować ustawienia prywatności zapisu, zmieniając domyślny poziom widoczności. 

Domyślnym ustawieniem widoczności podczas tworzenia rekordu jest evryone, wyjątkiem adresu e-

mail, który jest ustawiony only me. Ustawienia widoczności można zmieniać, klikając ikonę 

widoczności i wybierając evryone, trusted parties lub only me ze zbiorczego ustawienia edycji. Aby 

zobaczyć swój publiczny rekord, kliknij opcję Wyświetl wersję publiczną (znajdującą się pod Twoim 

ORCID iD w lewym górnym rogu rekordu).  

https://orcid.org/register
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Ustawienia widoczności 

Istnieją trzy ustawienia widoczności: evry one, trusted parties, only me 

 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 Twojego rekordu ORCID.  

 

 Only me - te informacje mogą być widoczne tylko przez Ciebie 

 

2a. EDYCJA PROFILU W SYSTEMIE ORCID 

Published name - jest to wersja nazwiska, która pojawia się u góry rekordu ORCID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INNE WERSJE NAZWISKA 

 Dodaj inne warianty swojego nazwiska, aby być lepiej doprecyzować swoją tożsamość 
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4. DODATKOWE INFORMACJE 

Możesz dodać lub edytować informacje klikając ikonę "ołówka"  
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5. AFILIACJA 

 

UWAGA! Afiliację podajemy zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 4/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r.: 

W publikacjach obcojęzycznych obowiązuje jako afiliacja nazwa: Nofer Institute of Occupational 

Medicine, Lodz, Poland 

6. DODAWANIE PUBLIKACJI RĘCZNIE  

Aby dodać własną pracę, kliknij zakładkę Works > Add works > + Add manualy.  

 

 

Zostaną wyświetlone pola do wypełnienia. 
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7. DODANIE PUBLIKACJI ZA POMOCĄ BEZPOŚREDNIEGO IMPORTU Z INNYCH 

SYSTEMÓW AUTHOR ID W BAZIE SCOPUC I RESEARCHEID. 

8a. Instrukcja połączenia Author ID w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID: 

 Po wejściu na swój profil w bazie https://orcid.org/  należy kliknąć zakładkę: 

Works > Add works > Search & link > Scopus to ORCID 

https://orcid.org/
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 Zostaniemy przekierowani na nową stronę: „Authorize Scopus to access your ORCID 

Record”, gdzie należy kliknąć przycisk „Authorize”. 

 Następnie pojawi się okienko, gdzie należy wybrać nazwę własnego profilu w bazie Scopus. 

Po wpisaniu swojego imienia i nazwiska, należy kliknąć przycisk „Start”, żeby przejść do 

kolejnej strony. 
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 Następnym krokiem będzie wybranie odpowiedniej nazwy profilu (w przypadku, kiedy pojawi 

się więcej wyników osób o tym samym nazwisku). 

 

 Po zaznaczeniu własnego profilu należy nacisnąć przycisk „Next”. W kolejnym okienku 

zostaniemy poproszeni o wybranie preferowanej nazwy profilu: 
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 Następnie zostaniemy przekierowani do strony, gdzie będzie można zweryfikować, których 

publikacji jesteśmy autorami. Jeśli zauważymy brak jakiejś publikacji, należy kliknąć – „Search 

for missing documents” i po wyszukaniu brakujących prac dołączyć je do profilu. UWAGA! 

Dopiero po sprawdzeniu czy jesteśmy autorami wszystkich wyświetlonych publikacji klikamy 

przycisk „Next”, żeby przejść do kolejnej strony. 
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 Następnie zostaniemy poproszeni o sprawdzenie swojego profilu i upewnienie się, że 

zamieszczone w nim dane są poprawne, po czym należy wybrać przycisk „Next”. 

 Zostaniemy przekierowani do strony, gdzie należy podać swój adres e-mail oraz kliknąć 

przycisk „Send Author ID”. Kolejnym krokiem będzie przesłanie publikacji do bazy ORCID, co 

można zrobić klikając przycisk „Send my publication list”. 

 Po przejściu do bazy ORCID możemy zobaczyć, że dotychczasowa lista prac powiększyła się o 

te z bazy Scopus. Po wejściu na profil autora w Scopusie również pojawi się informacja, że 

profil autora został połączony z bazą ORCID (identyfikator ORCID pojawi się poniżej Author 

ID). 

 Profil w bazie Sopus połączony z ORCID: 
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8b. Instrukcja połączenia ReaearcherID z identyfikatorem ORCID: 

• Po wejściu na swój profil w bazie https://orcid.org/ należy kliknąć zakładkę: 

Works > Add works > Search & link > ReaearcherID 

 po kliknięciu ReaearcherID  przekieruje nas na stronę logowania 

 

 

 Po autoryzacji zostaniemy poinformowani, że nasz identyfikator ResearcherID jest połączony 

z identyfikatorem ORCID. Możemy też wysłać nasze publikacje z ResearcherID do ORCID i 

odwrotnie. 

 

https://orcid.org/
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 Aby wysłać publikacje z ResearcherID do ORCID należy nacisnąć „Return to my Researcher 

Profile” i wybrać: „Exchange Data Witch ORCID” 

 

 Aby wysłać publikacje z ResearcherID do ORCID należy kliknąć przycisk „GO” przy punkcie 

Send ResearcherID publications to my ORCID account 

 

 W kolejnym oknie należy zaznaczyć wszystkie publikacje, które chcemy wysłać do ORCID i na 

dole strony nacisnąć „Send”. Po zalogowaniu się w bazie ORCID zobaczymy, że publikacje 

wysłane z ResearcherID są już widoczne w naszym profilu. 
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Profil w ResearcherID połączony z ORCID: 

 

8. USUWANIE PUBLIKACJI (BŁĘDY, DUPLIKATY ITD.) 

 

 

9. PRZYDATNE INFORMACJE: 

 W bazie Scopus nie trzeba zakładać Author ID, ponieważ jest on tworzony automatycznie dla 

każdego naukowca, którego publikacja znajduje się w bazie. 

 W bazie Web of Science identyfikator ResearcherID nie jest tworzony automatycznie – każdy 

musi samodzielnie założyć profil. 

 https://support.orcid.org/knowledgebase  

 

 

https://support.orcid.org/knowledgebase

