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ORCID - Open Researcher and Contributor ID 
Międzynarodowy System Identyfikacji Autorów Prac Naukowych

ORCID to kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i

akademickich. ORCID jest odpowiedzią na zjawisko braku możliwości jednoznacznej identyfikacji autorów publikacji za

pośrednictwem ich imion i nazwisk To rozwiązanie przydatne m.in. we wszelkiego rodzaju analizach nauko-

i bibliometrycznych autorów. Sprzyja organizowaniu nauki w przestrzeni elektronicznej. Niejednoznaczności w określaniu

autorstwa publikacji miewają swoje źródła m.in. w:

• braku gwarancji unikalności imion i nazwisk,

• zmianie nazwiska (np. w wyniku małżeństwa),

• problemach zachodzących przy odpowiednim szeregowaniu kolejności imienia i nazwiska wynikających z  

różnic kulturowych,

• niekonsekwencji w stosowaniu skrótów imion,

• różnic w zapisie graficznym (np. obce danej kulturze znaki diakrytyczne),

• błędach typograficznych (tzw. literówkach),

• zmianie afiliacji w trakcie trwania kariery naukowej

ORCID, Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/ORCID [dostęp 29.10.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/ORCID�


ORCID - Open Researcher and Contributor ID
Międzynarodowy System Identyfikacji Autorów Prac Naukowych

„Autorzy publikacji naukowych, wydawcy i bibliotekarze od dawna zmagają się z problemem
niejednoznaczności nazwisk w systemie komunikacji naukowej. Błędy w pisowni, pomijanie polskich
znaków czy niejednoznaczne określanie afiliacji nie są rzadkością i mają wiele negatywnych
konsekwencji. Przy okazji ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych okazało się, że z
powodu niejednoznacznego zapisu nazwisk autorów oraz różnorodności w zapisie afiliacji niektóre
utwory naukowe nie zostały zaliczone do dorobku naukowego danej jednostki.”

A. Wałek. ORCID - sposób na budowanie wizerunku naukowego w sieci, Pismo PG, nr 2, s. 22, 2018.
https://pg.edu.pl/documents/1152961/66867667/201802.pdf [dostęp 2018-10-17].



REJESTRACJA

https://orcid.org/�


Jeżeli masz konto ZALOGUJ SIĘ

Jeżeli chcesz otrzymać ORCID ID 
ZAREJESTRUJ SIĘ

https://orcid.org/signin�
https://orcid.org/register�


IMIĘ I NAZWISKO
"Imię" to jedyne wymagane pole, ponieważ
ORCID jest usługą globalną i obsługuje
wszystkie konwencje nazewnictwa

MAIL
rejestracja dodatkowych adresów pozwala na
logowanie za pomocą każdego z nich (każdy
mail należy zweryfikować)

HASŁO
musi składać się z co najmniej 8 znaków i
zawierać co najmniej 1 cyfrę oraz co
najmniej 1 znak lub symbol



DOSTĘPNOŚĆ
Everyone – informacje mogą być przeglądane
przez wszystkie osoby wchodzące na witrynę
orcid.org

Trusted parties – informacje mogą być
przeglądane przez instytucje, osoby, które
mają uprawnienia do Twojego rekordu ORCID.

Only me - te informacje mogą być widoczne
tylko przez Ciebie



Jeżeli żadne z podanych kont
nie jest Twoje KONTYNUUJ
REJESTRACJĘ

Jeżeli jedno z podanych kont
jest Twoje ZALOGUJ SIĘ



EDYCJA PROFILU

https://orcid.org/�


Jeżeli autor używa różnych form
imienia i nazwiska powinien je
wymienić w polu Also know as

Można kontrolować ustawienia
prywatności zapisu, zmieniając
domyślny poziom widoczności



Można skopiować poniższy kod i wkleić go na
swojej stronie internetowej.

Można uzyskać kod QR, który łączy się z Twoim
ORCID – do zastosowania na plakatach lub
prezentacjach. Odsyła do publicznego rekordu
ORCID.

Wersja rekordu ORCID sformatowanego do
drukowania. Wyświetlane są tylko dane
widoczne dla wszystkich.



Na koncie pojawi się informacja
o alternatywnym logowaniu

Wprowadzenie kolejnych adresów
mailowych pozwala na zalogowanie
do konta ORCID przy wprowadzeniu
wybranego maila

Istnieje możliwość podłączenia
logowania do konta ORCID przez
media społecznościowe



Prace można dodać na trzy sposoby:
1. Automatycznie z wybranych baz 
2. Poprzez import BibTex
3. Ręcznie



BASE - Bielefeld Academic Search Engine
https//www.base-search.net/index.php?l=pl

Aby przesłać publikacje z BASE do ORCID należy założyć konto w BASE

1. Najpierw należy zalogować się w BASE
2. Następnie należy wyszukać publikacje, wprowadzając w kolejności: 

nazwisko, imię
3. Należy kliknąć przy każdej publikacji, przy własnym nazwisku link 

[claim]
4. Po wyborze i akceptacji połączenia z ORCID prace zostaną dodane do 

rekordu ORCID
5. Przy nazwisku w BASE pokażą się ikony informujące o połączeniu



W bazie Scopus Author ID jest tworzony automatycznie dla każdego naukowca, którego publikacja znajduje się w bazie

1. Na podstawie danych (imię i nazwisko), system zaproponuje  profil(e) w bazie Scopus. 
2. Po zaznaczeniu właściwego profilu, należy kliknąć „Next”.
3. Po weryfikacji swoich publikacji, jeśli brakuje publikacji, należy kliknąć – „Search for missing documents” i po odnalezieniu 

brakujących prac dołączyć je do profilu. 
4. Po dokładnym sprawdzeniu autorstwa należy kliknąć „Next”. 
5. Po przekierowaniu do następnej strony, należy podać swój adres e-mail oraz kliknąć „Send Author ID”. 
6. Przesłanie publikacji na platformę ORCID następuje po kliknięciu „Send my publication list”. Na profilu  ORCID pojawią się 

publikacje z bazy Scopus, a po wejściu na profil autora w Scopus pojawi się informacja, że profil został zintegrowany z ORCID.



Web of Science
Wymogiem koniecznym, aby było możliwe pobranie publikacji indeksowanych w bazie Web of Science do bazy ORCID jest posiadanie 

identyfikatora ResearcherID na PUBLONS. Osoby, które wcześniej miały założone konto w ResearcherID, korzystają z tych samych danych do 
logowania.

W celu założenia własnego profilu należy: wejść na stronę http://www.researcherid.com/,
1. wybrać opcję „JOIN PUBLONS NOW”, 
2. wypełnić formularz rejestracyjny i zatwierdzić klikając na „Submit”, na podany adres e-mail zostanie wysłana 

informacja, w której znajdować się będzie link aktywacyjny, 
3. należy przejść do podanej strony, wypełnić formularz i zatwierdzić klikając na „Submit Registration”, otworzy się nowe 

okno, w celu dokończenia rejestracji należy zaakceptować licencję.

https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid

http://www.researcherid.com/�
https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid�


POWIĄZANIE PUBLIKACJI Z PROFILEM AUTORA

Nowe prace należy każdorazowo przypisać do własnego profilu.

Web of Science

https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid

https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid�


EKSPORT PUBLIKACJI DO ORCID

Web of Science

https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid

https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid�
https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid�
https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid�
https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid�
https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid�
https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria/researcherid�
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GOOGLE SCHOLAR CITATION
EXPORT W FORMACIE BIBTEX

Po zaznaczeniu, z lewej strony,
publikacji do przeniesienia, należy
wybrać BibTeX i zapisać plik w
wybranym miejscu na komputerze.
Następnie należy przejść do profilu
ORCID

Publikacje można pobrać również  w formacie BIBTEX mając konto email w domenie GMAIL



Prace można dodać pojedynczo
klikając na dyskietkę (Save) lub
wszystkie klikając Save all

Należy wybrać Import BibTex,
kliknąć Choose file i dołączyć
zapisany plik



ZARZĄDZANIE PROFILEM

https://orcid.org/�


Edycja rekordu oraz zarządzanie 
kontem poprzez: 
- zmianę hasła dostępu, 
- zmianę preferowanego języka, 
- ustawienia preferencji 
widoczności,
- deaktywację konta, 
- połączenie dwóch kont, 
- pobranie swoich danych z konta 
w XML



Trusted organizations - organizacje
członkowskie ORCID mogą służyć jako
zaufane strony. Są to organizacje, które
zgodziły się na politykę prywatności ORCID i
warunki członkostwa. Po podłączeniu
oprogramowania ORCID iD do innego
systemu organizacji, na przykład podczas
składania rękopisu lub wniosku o przyznanie
dotacji, możesz zostać poproszony o
udzielenie zgody na interakcję z Twoim iD i
zapisem. Zdecydujesz, czy przyznać ten
dostęp, a jeśli tak, czy to zrobić na stałe (lub
do momentu jego odwołania) lub tylko raz.
Jeśli wyrażasz zgodę, ta organizacja staje się
zaufaną organizacją.

Trusted individuals- możesz udzielić
zezwolenia jednej lub więcej zaufanym
osobom, posiadającym ORCID, na
aktualizację twojego rekordu ORCID. Inni
użytkownicy ORCID mogą udzielać zgody na
aktualizację ich zapisów. Zaufane osoby
mają dostęp do twojego rekordu ORCID i
będą mogły edytować wszelkie informacje
na ten temat i nawiązywać połączenia z
zewnętrznymi systemami. Zaufana osoba
nie może edytować czegokolwiek, co
wymaga wprowadzenia hasła ORCID, w tym:
dodawanie adresów e-mail, resetowanie
hasła i usuwanie konta. Aby udzielić dostępu
do zaufanej osobie w polu wyszukiwania
należy wprowadzić ORCID iD, adres e-mail
lub nazwę osoby.



Po dodaniu 
zaufanej osoby 
jej dane pojawią 
się  na naszym 
koncie

Aby edytować profil 
zaufanej osoby należy 
zalogować się klikając na 
jej nazwę lub ORCID



POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA (PBN)
Aplikacja PBN 2.0 będzie zintegrowana z systemem ORCID w trzech głównych aspektach
– gromadzenia potwierdzonych przez autorów numerów ORCID,
– pobierania danych z ORCID
– wysyłania danych do ORCID.

Nie planuje się masowego, obligatoryjnego pobierania danych. 
Dane z systemu ORCID mogą być sugerowane podmiotom, które mogą z nich skorzystać na potrzeby swojego sprawozdania lub
autorom, którzy mogą uwzględnić je w swoich oficjalnych profilach w PBN.

Wysyłanie danych z systemu PBN do ORCID będzie możliwe w przyszłości po wyrażeniu na to zgody autora, którego konto w ORCID ma
być zasilone publikacjami.

Gromadzenie numerów ORCID w systemach centralnych (POL-on/PBN) będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta
użytkowników w systemie PBN. Przypominamy Państwu o konieczności autoryzacji numeru ORCID w PBN. Informacje na temat tego
procesu znajdą Państwo w komunikacie z dnia 24 stycznia 2019 r. (dostępnym na stronie głównej PBN) Jak przypisać ORCID ID do
osoby w PBN? - film instruktażowy

Aplikacja PBN 2.0 będzie dostarczana użytkownikom stopniowo. Pierwszym elementem będzie dostarczenie podstawowych narzędzi
administracyjnych oraz możliwość dodawania i wyszukiwania publikacji. W kolejnym kroku planowane jest dostarczenie
funkcjonalności dla autorów indywidualnych (tworzenie osobistego profilu – przypinanie publikacji, integracja z ORCID) a w kolejnym
funkcjonalności dla podmiotu (tworzenie profilu instytucji, przygotowywanie danych na potrzeby ewaluacji). W analogicznej kolejności
będą oddawane wersje demo aplikacji. Pierwsza z nich zostanie upubliczniona na początku IV kw. bieżącego roku.

https://www.youtube.com/watch?v=zCIKEpVM3Yg&t=1s�
https://www.youtube.com/watch?v=zCIKEpVM3Yg&t=1s�


Podpinanie ORCID iD do konta użytkownika PBN 
krok po kroku…

https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/lib/exe/fetch.php/numer_orcid_w_pbn.pdf

Prezentacja jest dedykowana osobom posiadającym konto w systemie PBN, które chciałyby w sposób trwały 
przywiązać do tego konta numer ORCID iD.

https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/lib/exe/fetch.php/numer_orcid_w_pbn.pdf�


ZALECENIA

- udostępnienie w profilu ORCID pól :

afiliacja (Employmend)

publikacje (Works) jako widocznych dla wszystkich (everyone), co umożliwia
jednoznaczną identyfikację osoby

- po powiązaniu identyfikatora ORCID z publikacjami należy pamiętać o późniejszej aktualizacji
konta, czyli sprawdzeniu czy zawiera ono wszystkie nowo opublikowane prace, a jeśli nie –
dodanie kolejnych publikacji



KONTAKT

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB

ul. Akademicka 2, pok 201 (IIp.)
tel. 85 745 75 69

mail rub@uwb.edu.pl
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