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W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie prezentują się w raporcie 
 

 

Aplikacje 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Aplikacje produktu  

2416 Data przekazania produktu nie może być datą z przyszłości Data przekazania produktu nie może 
być datą z przyszłości 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Aplikacje produktu  

2420 Dodanie aplikacji z poziomu zestawienia: 
- Na liście jednostek (pole Jednostka powiązana) prezentowana 
jest jednostka, w kontekście której zalogowany jest użytkownik 
+ jej jednostki podrzędne 
 
Dodanie/korekta aplikacji w szczegółach: 
- Na liście jednostek do wyboru prezentują się jedynie jednostki 
określone w zakładce Jednostki 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Aplikacje produktu  

2383 Do ankiety jednostki pobierane są aplikacje zgodnie z 
warunkami: 
- data przekazania produktu zawiera się w zakresie dat ankiety 
<data od; data do> 
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- jednostka potwierdzająca <> jednostki, której dotyczy ankieta 
lub jej jednostek podrzędnych 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Aplikacje produktu  

2523 Podanie załącznika do instytucji powiązanej z aplikacją 
produktu jest wymagane. 

Podanie załącznika jest wymagane 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Aplikacje produktu  

2510 Wymagane jest podanie co najmniej jednej jednostki 
powiązanej z aplikacją. 

Wymagane jest podanie co najmniej 
jednej jednostki powiązanej z aplikacją. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Aplikacje produktu  

2461 W ramach aplikacji produktu wymagane jest podanie nazwy 
zadania badawczego w ramach którego zrealizowany został 
produkt,  obszaru właściwego dla tego zadania oraz opisu 

W ramach aplikacji produktu 
wymagane jest podanie nazwy zadania 
badawczego w ramach którego 
zrealizowany został produkt,  obszaru 
właściwego dla tego zadania oraz opisu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Aplikacje produktu  

2381 Dozwolony format = pdf 
Maksymalna wielkość pliku = 1MB 
Możliwość załączenia wielu plików 

Dozwolony format = pdf 
Maksymalna wielkość pliku = 1MB 
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Audyt 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Audyt /Pola  

2469 Na liście audytowanych jednostek dostępne są jednostki 
zgodnie z zasadami: 
- jednostka z kontekstu i jej jednostki podrzędne 
- jednostka oznaczona jako główna 
- jednostka oznaczona jako jednostka naukowa według ustawy 
o finansowaniu nauk 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Audyt /Pola  

2468 Pole "Audytowana jednostka" jest wymagane. Pole "Audytowana jednostka" jest 
wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Audyt /Pola  

2466 Data przekazania sprawozdania z audytu Ministrowi Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego nie może być datą z przyszłości. 

Data przekazania sprawozdania z 
audytu Ministrowi Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nie może być datą z 
przyszłości. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Audyt /Pola  

2465 Pole "Data przekazania sprawozdania z audytu Ministrowi 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego" jest wymagane. 

Pole "Data przekazania sprawozdania z 
audytu Ministrowi Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego" jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Audyt /Pola  

2467 Data przeprowadzenia audytu nie może być datą z przyszłości Data przeprowadzenia audytu nie 
może być datą z przyszłości 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Audyt /Pola  

2463 Pole "Data przeprowadzenia audytu" jest wymagane. Pole "Data przeprowadzenia audytu" 
jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Audyt /Pola  

2464 Pole "Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt" jest 
wymagane. 

Pole "Nazwa podmiotu 
przeprowadzającego audyt" jest 
wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Audyt  

2692 Przeglądanie i edycja danych dostępna według zasady: 
hierarchicznie w dół 
 
Jednostka widzi audyty swoje i swoich jednostek podrzędnych. 
Jednostka może dodać audyt w ramach swojej jednostki lub 
swoich jednostek podrzędnych. 
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/Ankieta jednostki naukowej 
/Audyt  

2611 Do ankiety pobierany jest ostatni audyt przeprowadzony w 
jednostce bez względu na to czy był to audyt w okresie objętym 
ankietą czy nie. 
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Czasopisma 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Czasopisma  

2583 Do ankiety pobierane są czasopisma: 
- posiadające określony identyfikator określający wykaz gdzie 
jest to wykaz A lub C 
- data wydawania czasopisma zawiera się w okresie ankiety 
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Działalność innowacyjna 
 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Działalność innowacyjna /Pola  

2745 Wymagane jest podanie jednej z wartości "Kraj" albo 
"Region" 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Działalność innowacyjna /Pola  

2517 W przypadku wprowadzenia "Miejsca wykorzystania utworu" 
konieczne jest podanie "Sposobu wykorzystania". 

W przypadku wprowadzenia "Miejsca 
wykorzystania utworu" konieczne jest 
podanie "Sposobu wykorzystania". 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Działalność innowacyjna  

2604 Ochrona nie jest pobierana do raportu jeśli: 
- jednostka, której dotyczy ankieta, jest wskazana jako 
"jednostka posiadająca autorów" a do ochrony nie jest 
przypisana żadna jednostka "właściciel" 
- dla ochrony, która jest zakwalifikowana do ankiety nie istnieją 
pracownicy jednostki, którzy wchodzą w zakres ankiety 
(znajdują się na wykazie B.1) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Działalność innowacyjna  

2654 Do ankiety jednostki pobierane są ochrony powiązane z 
jednostkę, która składa ankietę oraz ochrony powiązane z  jej 
jednostkami podrzędnymi. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Działalność innowacyjna  

2587 Patenty prezentują się na liście do ankiety tylko wtedy, gdy 
przynajmniej jeden autor/twórca jest pracownikiem 
wykazanym na liście pracowników do ankiety - raport 
zatrudnień (Dział 1) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Działalność innowacyjna  

2291 1) wykaz patentów na wynalazek udzielonych przez Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą 
na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca 
albo współtwórca wynalazku, w okresie objętym ankietą 
 
Rodzaj ochrony = Otrzymany patent 
Oceniana jednostka = powiązana z ochroną + właściciel 
Twórca = pracownik jednostki 
Data otrzymania zawiera się zakresie ankiety <data od, data 
do> 

 



8 / 30 
 

 
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa 

tel.: +4822 570 14 00, fax: +4822 825 33 19, http://www.opi.org.pl, e-mail: opi@opi.org.pl 
Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 006746090, NIP: 525-000-91-40 

 
Wynalazek może być zgłoszony tylko raz. (bierzemy pod uwagę 
jeden Patent - pierwszy nadany w okresie parametryzacji 
patent zagraniczny ma pierwszeństwo) 
 
----------------------------------------------- 
2) wykaz wynalazków wdrożonych po raz pierwszy w okresie 
objętym ankietą, na które w okresie objętym ankietą albo przed 
tym okresem zostały udzielone patenty przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej 
jednostki, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca 
wynalazku 
 
Rodzaj ochrony = Otrzymany patent 
Oceniana jednostka = powiązana z ochroną + właściciel 
Twórca = pracownik jednostki 
Wdrożenie = Tak 
Data wdrożenia zawiera się zakresie ankiety <data od, data do> 
Pierwsze wdrożenie = Tak 
 
----------------------------------------------- 
 
2) wykaz patentów na wynalazek udzielonych za granicą lub 
udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka, której 
pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku  
 
Rodzaj ochrony = Otrzymany patent 
Inna jednostka  = właściciel produktu (patentu) 
Oceniana jednostka = jednostka posiadająca twórców 
Twórca = pracownik jednostki ocenianej 
Data otrzymania zawiera się zakresie ankiety <data od, data 
do> 
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Wynalazek może być zgłoszony tylko raz. (bierzemy pod uwagę 
jeden Patent - pierwszy nadany w okresie parametryzacji 
patent zagraniczny ma pierwszeństwo) 
 
----------------------------------------------- 
 
3) wykaz praw ochronnych na wzór użytkowy lub znak 
towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub 
topografii układu scalonego, udzielonych przez Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą 
na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest ich 
twórca albo współtwórca 
 
Rodzaj ochrony = Prawo ochronne, prawo z rejestracji 
Oceniana jednostka = właściciel + powiązana z ochroną 
Twórca = pracownik jednostki 
Typ produktu = Wzór użytkowy, Znak towarowy,  Wzór 
przemysłowy, Topografia układu scalonego 
 
Prawo ochronne może być zgłoszone tylko raz. (bierzemy pod 
uwagę jeden Patent - pierwszy nadany w okresie 
parametryzacji patent zagraniczny ma pierwszeństwo) 
 
----------------------------------------------- 
 
4) wykaz wykorzystanych praw autorskich przysługujących 
jednostce lub jej pracownikom do utworu będącego wynikiem 
działalności twórczej w dyscyplinie naukowej architektura i 
urbanistyka, w tym w zakresie architektury krajobrazu, oraz w 
dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe 
 
Rodzaj ochrony = wykorzystane prawo autorskie 
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Oceniana jednostka = właściciel + powiązana z ochroną 
Twórca = pracownik jednostki 
Dyscyplina naukowa = architektura, urbanistyka oraz sztuki 
projektowe, także w obszarze architektury i krajobrazu 
 
Prawo autorskie może być zgłoszone tylko raz. (bierzemy pod 
uwagę jeden Patent - pierwszy nadany w okresie 
parametryzacji patent zagraniczny ma pierwszeństwo) 
 
----------------------------------------------- 
 
5) wykaz wyłącznych praw do odmian roślin przyznanych 
jednostce przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych lub przyznanych za granicą  
 
Rodzaj ochrony = wyłączne prawo do odmiany roślin 
Oceniana jednostka = właściciel + powiązana z ochroną 
Twórca = pracownik jednostki 
Instytucja nadająca = Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin 
Uprawnych lub Instytucja nadająca.kraj <> Polska 
 
Prawo do odmiany rośliny może być zgłoszone raz. (bierzemy 
pod uwagę jeden Patent - pierwszy nadany w okresie 
parametryzacji patent zagraniczny ma pierwszeństwo) 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Działalność innowacyjna  

2580 Do ankiety pobierani są jedynie twórcy/autorzy będący 
pracownikami jednostki (znajdujący się na wykazie B1 ankiety) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Działalność innowacyjna  

2474 - Maksymalna wielkość pliku = 1MB 
- Możliwość załączenia wielu plików dla jednostki w ramach 
jednej ochrony 
- Możliwe dodanie jedynie plików .pdf. 

Możliwe dodanie jedynie plików .pdf. 
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Dzieła architektoniczne 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2565 Wymagane jest podanie co najmniej jednego autora Wymagane jest podanie co najmniej 
jednego autora 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2315 Maksymalna liczba znaków w polu "Charakterystyka dzieła" to 
4000 znaków  zgodnie z przyjętym kodowaniem UTF-8 

Wprowadzono za długi tekst. 
Maksymalny rozmiar <liczba> znaków, 
zgodnie z przyjętym kodowaniem UTF-
8 podano <liczba znaków 
wprowadzonych przez użytkownika> 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2314 Pole "Charakterystyka dzieła" jest wymagane Pole "Charakterystyka dzieła" jest 
wymagane 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2312 Podanie Imienia i nazwiska autora dzieła jest wymagane Podanie autora dzieła jest wymagane 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2475 Na liście  jednostek dostępne są jednostki zgodnie z zasadami: 
- jednostka z kontekstu i jej jednostki podrzędne 
- jednostka oznaczona jako główna 
- jednostka oznaczona jako jednostka naukowa według ustawy 
o finansowaniu nauki 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2566 Wymagane jest podanie co najmniej jednego miejsca i roku 
realizacji 

Wymagane jest podanie co najmniej 
jednego miejsca i roku realizacji 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2317 Pole "Miejsce realizacji" jest wymagane. Pole "Miejsce realizacji" jest 
wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2313 Pole "Rodzaj dzieła" jest wymagane Pole "Rodzaj dzieła" jest wymagane 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2319 Możliwe jest wprowadzenie wartości 2013 - 2016 Możliwe jest wprowadzenie wartości 
2013 - 2016 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2316 Pole "Rok realizacji" jest wymagane. Pole "Rok realizacji" jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Pola  

2311 Pole "Tytuł dzieła" jest wymagane Pole "Tytuł dzieła" jest wymagane 
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/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Proste  

2283 Jako autora dzieła można wskazać jedynie pracownika 
jednostki. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne /Proste  

2300 Aby otrzymać dostęp do modułu Działa architektoniczne lub 
wzornicze należy posiadać rolę INST_DZIELA_ARCH_ADM.  
Rolę nadaje administrator uczelni/jednostki 
naukowej/jednostki organizacyjnej uczelni. 
Pole można nadać w ramach jednostki naukowej (znacznik 
Jednostka naukowa) lub główki. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne 
/Złożone  

2335 W ramach jednego dzieła architektonicznego nie można wpisać 
dwa razy takiej samej pary (rok i miejsce) 

W ramach jednego dzieła 
architektonicznego nie można wpisać 
dwa razy takiej samej pary (rok i 
miejsce) 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne 
/Złożone  

2334 Nie można wskazać dwa razy tego samego autora dla jednego 
dzieła 

Nie można wybrać dwa razy tego 
samego autora 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne 
/Złożone  

2655 Do ankiety pobierane są dzieła wyłącznie pracowników 
jednostki, którzy uwzględnieni są w raporcie B1 ankiety 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła architektoniczne 
/Złożone  

2560 Nie jest możliwe dodanie dwukrotnie tego samego dzieła. 
Duplikaty wykrywane na podstawie zgodności wszystkich 
danych: 
- tytuł dzieła 
- rodzaj dzieła  
- wszyscy autorzy 
- wszystkie miejsca i lata 
- jednostka powiązana z dziełem 

Dzieło o podanych danych zostało już 
dodane do systemu dla wskazanej 
jednostki. 
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Dzieła artystyczne 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne  

2598 Dzieło wybitne musi być oznaczone w systemie za pomocą 
właściwego znacznika "Dzieło wybitne". 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne  

2579 Dzieło artystyczne może być wykazane w ankiecie tylko raz.  

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne  

2592 Jako Rodzaj dzieła prezentujemy rodzaj dzieła z pola "Rodzaj 
dzieła (ankieta)". W przypadku gdy dzieło nie ma wypełnionego 
pola "Rodzaj dzieła (ankieta)" - nie jest ono pobierane do 
ankiety ponieważ nie jest możliwe przyporządkowanie dzieła do 
odpowiedniego wykazu. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne  

2737 Do ankiety pobierani są jedynie autorzy będący pracownikami 
jednostki (znajdujący się na wykazie B1 ankiety) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne  

2738 Dzieła artystyczne  prezentują się na liście do ankiety tylko 
wtedy, gdy przynajmniej jeden autor jest pracownikiem 
wykazanym na liście pracowników do ankiety - raport 
zatrudnień (Dział 1) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne  

2578 Do ankiety zatem pobierane są jedynie dzieła, których rok 
realizacji wchodzi w zakres ankiety jednostki. 
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Efekty praktyczne 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Efekty praktyczne  

2725 przychody są sumą środków: 
- jednostki, której dotyczy raport 
- główki, w skład której wchodzi jednostka 
- jednostek podrzędnych jednostki, której dotyczy raport 
- jednostka, która wchodzi w skład główki lecz nie jest 
jednostką naukową, lub jednostką podrzędną jednostki 
naukowej 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Efekty praktyczne  

2616 Do ankiety jednostki pobierane są efekty praktyczne, dla 
których data umowy wchodzi w okres ankiety 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Efekty praktyczne  

2617 1. wykaz nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, 
procedur, oprogramowania oraz odmian roślin opracowanych 
na rzecz podmiotów innych niż oceniana jednostka, na 
podstawie umów zawartych z tymi podmiotami. 
 
typ produktu = Technologia, Materiał, Wyrób, Procedura, 
Oprogramowanie lub Odmiana rośliny 
jednostka zamawiająca  <> jednostka, której dotyczy ankieta 
 
------- 
2. ekspertyzy i opracowania naukowe albo działanie artystyczne 
na rzecz podmiotów innych niż oceniana jednostka z 
wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości 
 
typ produktu = Ekspertyza, Opracowanie naukowe lub Działanie 
artystyczne 
jednostka zamawiająca  <> jednostka, której dotyczy ankieta 
 
------- 
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3. środki finansowe uzyskane z tytułu komercjalizacji wyników 
badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how 
związanego z tymi wynikami 
 
typ produktu = Odpłatne przeniesienie praw do know-how 
jednostka zamawiająca  <> jednostka, której dotyczy ankieta 
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Infrastruktura 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Infrastruktura /Pola  

2741 Pole "Ankieta" jest wymagane. Pole "Ankieta" jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Infrastruktura /Pola  

2742 Na liście wyboru prezentowane są aktywne ankiety dla 
jednostki z kontekstu lub jej jednostek podrzędnych. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Infrastruktura /Pola  

2740 Pole "Charakterystyka przedsięwzięcia" jest wymagane. Pole "Charakterystyka przedsięwzięcia" 
jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Infrastruktura /Pola  

2739 Pole "Nazwa strategicznej infrastruktury badawczej" jest 
wymagane. 

Pole "Nazwa strategicznej 
infrastruktury badawczej" jest 
wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Infrastruktura /Pola  

2743 W przypadku pobrania infrastruktury z systemu Nazwa i 
charakterystyka są zablokowane do edycji. Możliwa jedynie 
zmiana Ankiety. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Infrastruktura  

2306 Do wykazu infrastruktury jednostki pobierana jest 
infrastruktura przypisana bezpośrednio do niej jak i jej 
jednostek podrzędnych. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Infrastruktura  

2301 Do ankiety jednostki pobierana jest jedynie infrastruktura 
oznaczona w systemie jako strategiczna. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Infrastruktura  

2744 Podczas usuwania udziału w tworzeniu strategicznej 
infrastruktury, która była pobrana z systemu NIE jest usuwana 
infrastruktura lecz jedynie jej "wystąpienie w ankiecie" 

 

 

 

Kierownik jednostki 
Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Kierownik  

2476 Do ankiety jednostki pobrana jest informacja o aktualnym 
kierowniku jednostki na moment składania ankiety. 

Do ankiety jednostki pobrana jest 
informacja o aktualnym kierowniku 
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jednostki na moment składania 
ankiety. 
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Laboratoria i wdrożone systemy jakości 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Laboratoria i wdrożone 
systemy jakości /Laboratoria  

2614 Do ankiety pobierane są jedynie laboratoria o statusie 
"Działająca". Status pobierany jest na moment generowania 
raportu. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Laboratoria i wdrożone 
systemy jakości /Laboratoria  

2715 Do ankiety jednostki pobierane są jedynie laboratoria 
powiązane z jednostką, która składa ankietę lub z jej 
jednostkami podrzędnymi. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Laboratoria i wdrożone 
systemy jakości /Laboratoria  

2612 Do ankiety pobierany jest jedynie ostatni profil działalności 
laboratorium oraz dominujący obszar wiedzy. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Laboratoria i wdrożone 
systemy jakości /Wdrożone 
systemy jakości  

2613 Do ankiety pobierane są jedynie międzynarodowe systemy 
jakości posiadane przez jednostkę lub jej jednostki podrzędne 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Laboratoria i wdrożone 
systemy jakości /Wdrożone 
systemy jakości  

2615 Do ankiety pobierane są jedynie aktywne systemy jakości. 
Status pobierany jest na moment generowania raportu. 
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Najważniejsze osiągnięcia 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Najważniejsze osiągnięcia 
/Pola  

2645 Pole "Ankieta jednostki" jest wymagane. Pole "Ankieta jednostki" jest 
wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Najważniejsze osiągnięcia 
/Pola  

2646 Pole "Nazwa osiągnięcia" jest wymagane. Pole "Nazwa osiągnięcia" jest 
wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Najważniejsze osiągnięcia 
/Pola  

2648 Pole "Obszar wiedzy właściwy dla osiągnięcia" jest wymagane 
dla jednostek spełniających warunek uznania za niejednorodne 
określony w § 21 ust. 5 rozporządzenia. 

Pole "Obszar wiedzy właściwy dla 
osiągnięcia" jest wymagane dla 
jednostek spełniających warunek 
uznania za niejednorodne określony w 
§ 21 ust. 5 rozporządzenia. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Najważniejsze osiągnięcia 
/Pola  

2689 W polu powinny prezentować się obszary wiedzy zgodne z 
komunikatem CKSS 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Najważniejsze osiągnięcia 
/Pola  

2647 Pole "Opis osiągnięcia" jest wymagane. Pole "Opis osiągnięcia" jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Najważniejsze osiągnięcia  

2649 Do ankiety pobranych zostanie nie więcej niż 10 
najważniejszych osiągnięć jednostki. 
 
Jednostka uznana za niejednorodną, zgodnie z § 21 ust. 5 
rozporządzenia, przedstawia nie więcej niż 10 najważniejszych 
osiągnięć w każdym obszarze wiedzy, w którym prowadzi 
działalność naukową lub artystyczną. 

Dla obszaru wiedzy: <obszar wiedzy> w 
kontekście jednej ankiety jednostki 
<ankieta jednostki> Wprowadzono 
więcej niż 10 najważniejszych 
osiągnięć. Dane nie zostaną pobrane 
do ankiety. Prosimy o korektę danych. 
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Ogólne 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne /NJN (jednostki 
niejednorodne)  

2691 Do algorytmu wyliczenia niejednorodności jednostki brani są 
pod uwagę pracownicy określenia w raporcie liczby N 
 
Dla pracowników tych bierzemy pod uwagę ich obszar 
dominujący. Dla każdego obszaru określamy liczbę 
pracowników. Obszar, dla którego liczba pracowników będzie 
największa określany jest jako obszar dominujący dla jednostki. 
 
Jeżeli liczba pracowników w tym obszarze dominującym jest 
większy od 65% - JEDNOSTKA JEDNORODNA 
w przeciwnym wypadku - JEDNOSTKA NIEJEDNORODNA 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne /Pola  

2454 Pole "Data do" obowiązywania ankiety jest wymagane Pole "Data do" jest wymagane 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne /Pola  

2453 Pole "Data od" obowiązywania ankiety jest wymagane Pole "Data od"  jest wymagane 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne /Pola  

2435 Data od nie może być wcześniejsza niż 2013-01-01 Data od nie może być wcześniejsza niż 
2013-01-01 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne /Pola  

2216 Data od nie może być większa niż data do Data od nie może być większa niż data 
do 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne /Pola  

2597 Wymagane jest podanie tylko jednego dominującego obszaru 
wiedzy 

Wymagane jest podanie tylko jednego 
dominującego obszaru wiedzy 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne  

2651 DODAWANIE - W polu Ankieta jednostki wyświetlane są: 
- ankiety jednostki z kontekstu (filtr Aktualna jednostka) lub jej 
jednostek podrzędnych 
- ankiety w statusie edycyjnym - Nowa lub W trakcie 
uzupełnienia 
 
WYSZUKIWANIE - W polu Ankieta jednostki wyświetlane są: 
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- ankiety jednostki z kontekstu (filtr Aktualna jednostka) lub jej 
jednostek podrzędnych 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne  

2621 Korekta okresu obowiązywania ankiety jednostki możliwa jest 
jedynie w przypadku gdy a ni jeden obszar nie został oznaczony 
jako gotowy do zaraportowania. 

Korekta okresu obowiązywania ankiety 
jednostki możliwa jest jedynie w 
przypadku gdy a ni jeden obszar nie 
został oznaczony jako gotowy do 
zaraportowania. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne  

2282 Każda z jednostek zobowiązana jest do wskazania danych 
dotyczących Pracowników biorących udział w badaniach 
naukowych lub pracach rozwojowych. Dane wskazane w dziale 
B1 wykorzystywane są w innych obszarach. W związku z tym 
nie jest możliwe oznaczenie działu jako "Brak danych do 
zaraportowania". 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne  

2280 Osiągnięcia jednostek podrzędnych będą migrowane do 
osiągnięć jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach 
finansowania nauki 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne  

2595 Przejście do właściwego modułu możliwe jedynie dla 
użytkowników posiadających odpowiednie role. W przypadku 
gdy użytkownik nie posiada odpowiedniej roli link przejścia jest 
aktywny jednak wyświetlany jest komunikat informacyjny: 
 
W celu przejścia do wskazanego obszaru wymagane jest 
posiadanie roli: <nazwa roli> 

Przejście do właściwego modułu 
możliwe jedynie dla użytkowników 
posiadających odpowiednie role. W 
przypadku gdy użytkownik nie posiada 
odpowiedniej roli link przejścia jest 
aktywny jednak wyświetlany jest 
komunikat informacyjny: 
 
W celu przejścia do wskazanego 
obszaru wymagane jest posiadanie roli: 
<nazwa roli> 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne  

2660 Złożyć (stworzyć) ankietę jednostki może jednie ta jednostka, 
która jest określona jako jednostka naukowa z ustawy  
jednostka naukowa = Tak 
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Projekty naukowe 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Projekty naukowe /Masowa 
edycja danych /Pola  

2721 Obszar wiedzy, w ramach którego projekt jest realizowany 
dotyczy jedynie jednostek spełniających warunek uznania za 
niejednorodne określony w § 21 ust. 5 rozporządzenia. 

Obszar wiedzy, w ramach którego 
projekt jest realizowany dotyczy 
jedynie jednostek spełniających 
warunek uznania za niejednorodne 
określony w § 21 ust. 5 rozporządzenia. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Projekty naukowe /Masowa 
edycja danych /Pola  

2722 Lista określana jest dla każdego projektu indywidualnie. Na 
liście wyboru prezentowane są jedynie te obszary, które zostały 
określone w projekcie. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Projekty naukowe  

2609 Lista obejmuje projekty realizowane w jednostce o okresie 
objętym ankietą. 
 
Wykaz pobierany zgodnie z: 
- jednostka realizująca lub współrealizująca projekt = jednostka, 
której dotyczy ankieta 
- okres realizacji projektu pokrywa się (przynajmniej jednym 
dniem) z okresem, za jaki składana jest ankieta jednostki 
- projekt jest w statusie zatwierdzony lub nie dotyczy  
 
Do ankiety pobierane są jedynie dane gdzie rodzaj projektu jest 
zgodny ze słownikiem określonym przez rozporządzenie: 
- rodzaj projektu <> inne programy 
- program <> inny program 
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Raport liczby N 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Raport liczby N  

2693 Oświadczenia odwołane nie są uwzględniane przy pobieraniu 
pracowników do raportów N 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Raport liczby N  

2656 Liczba N liczona jest dla poszczególnych lat wchodzących w 
zakres ankiety jednostki. 
 
Dla roku sprawdzane jest czy jednostka składała wniosek o 
dotację statutową czy nie (dane z OSF) 
 
1. Jednostka składała wniosek o dotację: 
Bierzemy pod uwagę wszystkich pracowników którzy: 
- posiadali aktywne warunki na datę złożenia wniosku 
(DD.MM.RRRR - data z OSF) 
- (dla rocznego) złożyli oświadczenie na rok następny niż rok 
złożenia wniosku (RRRR+1)  AND data złożenia oświadczenia <= 
data wniosku AND data końca oświadczenia > data wniosku  
- (dla bezterminowego) okres obowiązywania oświadczenia 
zawiera w sobie datę złożenia wniosku 
- są pracownikami-badawczo-rozwojowymi 
- bierzemy pod uwagę powiązanie z jednostką poprzez 
oświadczenie o zaliczeniu do N 
 
2. Jednostka NIE składała wniosku o dotację: 
Bierzemy pod uwagę wszystkich pracowników którzy: 
- posiadali aktywne zatrudnienie na datę 31.12.RRRR 
- są pracownikami-badawczo-rozwojowymi 
- bierzemy pod uwagę powiązanie z jednostką określona w 
warunkach zatrudnienia w polu "Przypisanie do jednostki" 
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Uprawnienia jednostki do nadawania stopni 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Uprawnienia do nadawania 
stopni  

2522 Do ankiety pobierane są uprawnienia AKTYWNE na dzień 
złożenia ankiety jednostki. (Status = PRZYZNANE) 
 
Wymagane podwójne sprawdzenie: 
1. Pobranie uprawnień aktywnych na dzień generowania 
raportu  
2. Sprawdzenie czy podczas wysłania danych stan uprawnień 
wysyłanych zgadza się AKTUALNYMI 

Komunikat dla przypadku 2 
Wykaz uprawnień do nadawania stopni 
wykazywany jest na dzień złożenia 
ankiety. Uprawnienia jednostki do 
nadawania stopni wprowadzone do 
ankiety nie są zgodne ze stanem 
systemu. Popraw informacje. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Uprawnienia do nadawania 
stopni  

2705 Do ankiety jednostki pobierane są uprawnienia: 
- jednostki, która składa ankietę oraz 
- jednostek podrzędnych do jednostki, która składa ankietę 
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Wdrożenia 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Wdrożenia /Pola  

2436 Data przekazania nie może być datą z przyszłości Data przekazania nie może być datą z 
przyszłości 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Wdrożenia /Pola  

2437 Opis wdrożenia produktu max 4000 znaków Opis wdrożenia produktu max 4000 
znaków 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Wdrożenia  

2385 Brak kompletności uznajemy w przypadku wartości pustej dla 
wymaganych danych wchodzących w zakres ankiety. W oparciu 
o regułę R_2384 
 
Dane brane pod uwagę, w przypadku gdy inny podmiot jest 
podmiotem wdrażającym: 
- nazwa zadania badawczego 
- obszar wiedzy 
- nazwa produktu 
- opis sposobu wdrożenia 
- podmiot wdrażający 
- przychody jednostki (musi być wartość przynajmniej w jednym 
roku budżetowym) 
- data przekazania produktu 
- forma prawna przekazania produktu 
 
Dane brane pod uwagę, w przypadku gdy jednostka jest 
podmiotem wdrażającym: 
- nazwa zadania badawczego 
- obszar wiedzy 
- nazwa produktu 
- opis wdrożenia 
- przychody jednostki (musi być wartość przynajmniej w jednym 
roku budżetowym) 
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/Ankieta jednostki naukowej 
/Wdrożenia  

2605 W przypadku gdy dla wdrożenia nie określono przychodów, 
wdrożenie nie jest pobierane do ankiety. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Wdrożenia  

2596 Zgodnie z rozporządzeniem do ankiety pobierany jest 
dominujący obszar wiedzy dla produktu wdrożenia. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Wdrożenia  

2374 Wykaz 1: 
- jednostka wdrażająca <> jednostki, która wchodzi w skład 
całej główki 
- jednostka powiązana - jednostka, której dotyczy raport lub jej 
jednostki podrzędne 
 
Wykaz 2: 
- jednostka wdrażająca = jednostka, która wchodzi w skład całej 
główki 
- jednostka powiązana - jednostka, której dotyczy raport lub jej 
jednostki podrzędne 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Wdrożenia  

2594 Wykaz 1: 
przychody są sumą środków: 
- jednostki, której dotyczy raport 
- główki, w skład której wchodzi jednostka 
- jednostek podrzędnych jednostki, której dotyczy raport 
- jednostka, która wchodzi w skład główki lecz nie jest 
jednostką naukową, lub jednostką podrzędną jednostki 
naukowej  
 
Wykaz 2: 
przychody są sumą środków: 
- jednostki, której dotyczy raport 
- główki, w skład której wchodzi jednostka 
- jednostek podrzędnych jednostki, której dotyczy raport 
- jednostka, która wchodzi w skład główki lecz nie jest 
jednostką naukową, lub jednostką podrzędną jednostki 
naukowej 
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Bierzemy pod uwagę jedynie przychody z lat wchodzących w 
zakres (okres) ankiety jednostki. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Wdrożenia  

2384 do ankiety pobierane są jedynie wdrożenia, dla których data 
przekazania produktu zawiera się w zakresie dat ankiety <data 
od; data do> 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Wdrożenia  

2382 Dopuszczalny format pliku = pdf 
Maksymalna wielkość pliku = 1MB 
Możliwość załączenia wielu plików dla jednostki w ramach 
jednego wdrożenia 
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Zatrudnienia 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia /Dominująca 
dziedzina/dyscyplina 
pracownika  

2678 Określenie dominującej dyscypliny dla pracownika jest 
obowiązkowe w przypadku gdy jednostka jest jednostką 
NIEJENORODNĄ. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia /Dominująca 
dziedzina/dyscyplina 
pracownika  

2679 Pole dominująca dziedzina jest obowiązkowe. Pole "Dominująca dziedzina" jest 
wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia /Dominująca 
dziedzina/dyscyplina 
pracownika  

2680 Na liście dziedzin i dyscyplin uwzględnione są jedynie dziedziny 
i dyscypliny zgodne ze słownikiem CKSST. 
 
Dla pracownika w polu wyboru dostępne są jedynie te 
dziedziny lub dyscypliny, które zostały określone jako dziedziny 
i dyscypliny związane z działalnością badawczo-rozwojową 
pracownika (metryczka pracownika) i data ich obowiązywania 
wchodzi w zakres ankiety jednostki. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia /Najczęściej 
stosowane ścieżki filtrowania 
danych  

2622 W tym wypadku wybierani są wszyscy pracownicy, którzy: 
- posiadają złożone oświadczenie na dany rok (brane pod 
uwagę wartości: rok obowiązywania ankiety oraz okres 
obowiązywania ankiety jeśli oświadczenie bezterminowe) 
- oświadczenie to złożone jest dla wskazane jednostki 
- posiadają aktywne zatrudnienie według wskazanego stanu na 
dzień (zatrudnienie w główce z kontekstu) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia /Najczęściej 
stosowane ścieżki filtrowania 
danych  

2623 W tym wypadku wybierani są wszyscy pracownicy, którzy: 
- nie posiadają złożonych oświadczeń na dany rok (brane pod 
uwagę wartości: rok obowiązywania ankiety oraz okres 
obowiązywania ankiety jeśli oświadczenie bezterminowe) 
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- brane pod uwagę wszystkie jednostki zarówno główki z 
kontekstu jak i innych jednostek w systemie 
- posiadają aktywne zatrudnienie w główce z kontekstu według 
wskazanego stanu na dzień 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia /Najczęściej 
stosowane ścieżki filtrowania 
danych  

2624 W tym wypadku wybierani są wszyscy pracownicy, którzy: 
- posiadają aktywne zatrudnienie na dzień złożenia wniosku o 
dotację statutową (data podana w filtrze) 
- oświadczenie zostało złożone do wskazanej jednostki 
- data złożenia oświadczenia na następny rok jest <= dacie 
złożenia wniosku (data złożenia oświadczenia na następny rok 
jest to rok wyodrębniony z filtra daty + 1 tzn. RRRR+1) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia /Najczęściej 
stosowane ścieżki filtrowania 
danych  

2625 W tym wypadku wybierani są wszyscy pracownicy, którzy: 
- posiadają aktywne zatrudnienie na dzień 31 grudnia 
wskazanego roku 
- zatrudnienie to jest przypisane do główki jednostki z 
kontekstu 
- w polu "Przypisane do jednostki" określono wybraną w filtrze 
jednostkę 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia /Najczęściej 
stosowane ścieżki filtrowania 
danych  

2626 W tym wypadku wybierani są wszyscy pracownicy, którzy: 
- dla wybranej ankiety zostaną zaliczeni do listy pracowników - 
pobranie do ankiety zgodne z regułami: R_2540 oraz R_2501 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia /Najczęściej 
stosowane ścieżki filtrowania 
danych  

2627 W tym wypadku wybierani są wszyscy pracownicy, którzy: 
- posiadają wartość "wyłączeni z N0" = Tak 
- wartość ta dotyczy wybranej ankiety 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia /Zestawienie 
oświadczeń  

2659 Zestawienie oświadczeń wyświetlane jest tylko dla jednostek, 
które uprawnione są do złożenia ankiety jednostki (R_2660) 
 
Na liście oświadczeń (o ile nie wybrano innych filtrów) 
prezentują się oświadczenia złożone w wybranej jednostce. Nie 
są tu brane pod uwagę oświadczenia jednostek podrzędnych. 
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/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia  

2281 Oświadczenie nie są brane pod uwagę w przypadku wskazania 
w oświadczeniu jednostki nienaukowej (podrzędnej) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia  

2540 Do ankiety jednostki pobierani są pracownicy, którzy: 
- są pracownikami badawczo-rozwojowymi 
- posiadają aktywne zatrudnienie w okresie obejmującym 
ankietę 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia  

2501 Do ankiety jednostki pobierani są pracownicy, którzy: 
- posiadają złożone oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w 
zakresie dat obowiązywania ankiety. 
- nie brane są pod uwagę oświadczenia odwołane R_2684 
- oświadczenie zostało złożone w danej jednostce naukowej 
R_2281 
- są pracownikami badawczo-rozwojowymi (co najmniej jeden 
warunek zatrudnienie w okresie ankiety był oznaczony jako 
B+R) 
 
data obowiązywania oświadczenie zawiera się w datach ankiety 
jednostki (chodzi o niepustą część wspólną przedziałów 
oświadczenia i ankiety) 
rok obowiązywania oświadczenie zawiera się w datach ankiety 
jednostki (chodzi o niepustą część wspólną przedziałów 
oświadczenia i ankiety) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia  

2684 W ankiecie nie brane są pod uwagę oświadczenia odwołane  

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia  

2542 Do działu B1 ankiety pobierane są stopnie i tytuły z metryczki 
pracownika 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Zatrudnienia  

2541 Do ankiety pobierane są wszystkie warunki zatrudnienia 
powiązanego z pobranym oświadczeniem z zastrzeżeniem, że 
data obowiązywania warunków zatrudnienia musi wchodzić w 
zakres ankiety jednostki oraz Uczestnictwo w pracach 
badawczo-rozwojowych = Tak 

 

 


