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Reguły dla ankiety jednostki 
 
Wersja 4.1 – 2017-03-02 
 

 

 

 

 

Metryka dokumentu: 

Wersja Data 
aktualizacji 

Opis 

Wersja 3.0 2017-02-07  Dodanie reguł dla mobilności naukowców (B9) 

 Dodanie reguł dla członkostw pracowników jednostki (B11) 

Wersja 4.0 2017-02-22  Dodanie reguł dla Publikacji i monografii 

 Dodanie reguł dla Rozwoju kadry naukowej 

 Aktualizacja niektórych innych reguł 

Wersja 4.1 2017-03-02  Korekta reguły R_2578 – Dzieła artystyczne – Pierwsze rozpowszechnienie 

 Uzupełnienie reguł o Dzieła artystyczne /Import z pliku / 
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W przypadku nie spełnienia reguł dane nie są pobierane do ankiety i nie prezentują się w raporcie 
 

 

Aplikacje (B18) 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Aplikacje produktu /Pola  

2774 Charakterystyka produktu max 4000 znaków zgodnie z 

kodowanie UTF-8 

Charakterystyka produktu max 4000 

znaków zgodnie z kodowanie UTF-8 

/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  

2415 Pola wymagane: 

- opis aplikacji produktu 

- jednostka powiązana 

- podmiot potwierdzający 

- zasięg odziaływania produktu 

- data przekazania produktu 

- forma prawna przekazania produktu 

- załącznik 

 

dodatkowo dla produktu: 

- obszar 

- nazwa zadania 

Podanie wartości 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  

2381 Dozwolony format = pdf 

Maksymalna wielkość pliku = 1MB 

Możliwość załączenia wielu plików 

Dozwolony format = pdf 

Maksymalna wielkość pliku = 1MB 
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Audyt (A4) 
 

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. 
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Jednostka może dodać audyt w ramach swojej jednostki lub 

swoich jednostek podrzędnych. 

/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 (B16) 
 

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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Członkostwa pracowników jednostki (B11) 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa /Pola  

2863 Dotyczy arkusza CZASOPISMA. 

Jeśli jakiekolwiek inne pole dotyczące członkostwa zostało 

wypełnione, pole "ISSN" jest również wymagane w celu 

weryfikacji czasopisma. 

Podanie wartości jest wymagane! 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa /Pola  

2862 Dotyczy arkusza CZASOPISMA. 

Jeśli jakiekolwiek inne pole dotyczące członkostwa zostało 

wypełnione, pole "Nazwa czasopisma naukowego" jest również 

wymagane. 

Podanie wartości jest wymagane! 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa /Pola  

2858 Dotyczy arkusza TOW_ORG_INST_NAUK_ART. 

Jeśli jakiekolwiek inne pole dotyczące członkostwa zostało 

wypełnione, pole "Nazwa towarzystwa, organizacji lub 

instytucji" jest również wymagane. 

Podanie wartości jest wymagane! 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa /Pola  

2860 Dotyczy arkusza ZESP_EKSPERCKIE. 

Jeśli jakiekolwiek inne pole dotyczące członkostwa zostało 

wypełnione, pole "Nazwa zespołu eksperckiego" jest również 

wymagane. 

Wartość w polu jest wymagana! 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa /Pola  

2812 Dodajemy ograniczenie długości wprowadzanego opisu zadań 

eksperta. 

Ograniczenie wprowadzanych wartości do 4000 znaków. 

Opis zadań eksperta nie może zawierać 

więcej niż 4000 znaków. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa /Pola  

2861 Dotyczy arkusza ZESP_EKSPERCKIE. 

Jeśli jakiekolwiek inne pole dotyczące członkostwa zostało 

wypełnione, pole "Opis zadań ekspertów" jest również 

wymagane. 

Wartość w polu jest wymagana! 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa /Pola  

2815 Format RRRR 

Dotyczy: 

Wartość w polu powinna być w 

formacie RRRR. 
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- Rok wyboru [dot. członkostwa we władzach towarzystw, 

organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych]     

- Rok powołania [dot. członkostwa w zespołach eksperckich]     

- Rok objęcia funkcji [dot. funkcji redaktora naczelnego 

czasopisma]     

- Rok organizacji [dot. konkursu lub festiwalu] 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa /Pola  

2814 Dotyczy: 

- Rok wyboru [dot. członkostwa we władzach towarzystw, 

organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych]     

- Rok powołania [dot. członkostwa w zespołach eksperckich]   - 

$Rok objęcia funkcji [dot. funkcji redaktora naczelnego 

czasopisma]     

- Rok organizacji [dot. konkursu lub festiwalu] 

Podany rok nie może być z przyszłości. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa /Pola  

2857 Jeśli jakiekolwiek inne pole dotyczące członkostwa zostało 

wypełnione, pole ROK jest również wymagane 

 

Dotyczy: 

- Rok wyboru [dot. członkostwa we władzach towarzystw, 

organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych]     

- Rok powołania [dot. członkostwa w zespołach eksperckich]     

- Rok objęcia funkcji [dot. funkcji redaktora naczelnego 

czasopisma]     

- Rok organizacji [dot. konkursu lub festiwalu]" 

Podanie wartości jest wymagane! 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa /Pola  

2816 Wartość powinna być liczbą z przedziału od 0 do 100, z precyzją 

do 3 miejsc po przecinku. 

Wartość powinna być liczbą z 

przedziału od 0 do 100, z precyzją do 3 

miejsc po przecinku. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Członkostwa  

2799 Do pliku xls pobierane są dane o pracowniku (wskazanym w 

dziale 1 Ankiety jednostki): 

- UID (pracownika)  

- Imię  
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- Pozostałe imiona  

- Nazwisko  

- PESEL  

- Rodzaj dok. tożsam  

- Nr dok. tożsam  

- Kraj wydania dok. 
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Działalność innowacyjna (B3) 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/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  

2847 Pobierane są załączniki powiązane z jednostką której dotyczy 

raport lub jej jednostek podrzędnych 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Działalność innowacyjna  

2881 w raporcie prezentujemy jedynie wdrożenia: 

- powiązane z daną jednostką i jej jednostkami podrzędnymi 

- dla których data wdrożenia zawiera się w okresie ankiety 

 

/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 
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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> 
 
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 
data otrzymania patentu jest <= daty_do ankiety 
 
----------------------------------------------- 
3) wykaz patentów na wynalazek udzielonych za granicą lub 

udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka, 
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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> 
 
Wynalazek może być zgłoszony tylko raz. (bierzemy pod uwagę 
jeden Patent - pierwszy nadany w okresie parametryzacji 
patent zagraniczny ma pierwszeństwo) 
 
----------------------------------------------- 
4) 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 
Data udzielenia zawiera się zakresie ankiety <data od, data do> 
 
Prawo ochronne może być zgłoszone tylko raz. (bierzemy pod 
uwagę jedno Prawo ochronne lub Prawo z rejestracji - pierwsze 
nadane w okresie parametryzacji prawo zagraniczne ma 
pierwszeństwo) 
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----------------------------------------------- 
5) 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 
Oceniana jednostka = właściciel + powiązana z ochroną 
Twórca = pracownik jednostki 
Dyscyplina naukowa = architektura, urbanistyka oraz sztuki 
projektowe, także w obszarze architektury i krajobrazu 
Data wykorzystania utworu zawiera się zakresie ankiety <data 
od, data do> 
 
Prawo autorskie może być zgłoszone tylko raz. (bierzemy pod 
uwagę jedno Prawo autorskie - pierwsze wykorzystane w 
okresie parametryzacji prawo zagraniczne ma pierwszeństwo) 
 
----------------------------------------------- 
6) 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 
Data uzyskania prawa zawiera się zakresie ankiety <data od, 
data do> 
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Prawo do odmiany rośliny może być zgłoszone raz. (bierzemy 
pod uwagę jedno Prawo do odmiany roślin - pierwsze nadane w 
okresie parametryzacji prawo zagraniczne 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 (B5, B6) 
 

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. 
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/Ankieta jednostki naukowej 

/Dzieła architektoniczne /Pola  

2311 Pole "Tytuł dzieła" jest wymagane Pole "Tytuł dzieła" jest wymagane 

/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 

/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 
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/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 (B4) 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2954 Wprowadzony identyfikator autora  musi być zgodny z 
istniejącym w systemie. 

Wprowadzony identyfikator nie istnieje 
w systemie. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2951 Pole "Dzieło wybitne" musi mieć określoną wartość Tak lub Nie Pole "Dzieło wybitne" musi mieć 
określoną wartość Tak lub Nie 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2953 Wprowadzony identyfikator dzieła musi być zgodny z 
istniejącym w systemie. 

Wprowadzony identyfikator nie istnieje 
w systemie. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2952 Nie jest możliwe wskazanie "Dzieło wybitne" = Tak gdy nie 
określono co najmniej jednej nagrody lub prestiżowej kolekcji. 

Nie jest możliwe wskazanie "Dzieło 
wybitne" = Tak gdy nie określono co 
najmniej jednej nagrody lub 
prestiżowej kolekcji. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2962 Wprowadzony identyfikator kolekcji musi być zgodny z 
istniejącym w systemie. 

Wprowadzony identyfikator nie istnieje 
w systemie. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2956 Pole "Kraj musi być zgodne ze słownikiem KRAJ. Pole "Kraj musi być zgodne ze 
słownikiem KRAJ. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2955 Wprowadzony identyfikator miejsca musi być zgodny z 
istniejącym w systemie. 

Wprowadzony identyfikator nie istnieje 
w systemie. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2959 Pole "Międzynarodowa impreza artystyczna o najwyższym 
prestiżu" musi mieć określoną wartość Tak lub Nie 

Pole "Międzynarodowa impreza 
artystyczna o najwyższym prestiżu" 
musi mieć określoną wartość Tak lub 
Nie 



20 / 75 
 

 
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 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2961 Wprowadzony identyfikator nagrody musi być zgodny z 
istniejącym w systemie. 

Wprowadzony identyfikator nie istnieje 
w systemie. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2957 Pole "Realizacja" musi mieć określoną wartość Tak lub Nie Pole "Realizacja" musi mieć określoną 
wartość Tak lub Nie 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2950 Pole "Rodzaj dzieła (ankieta jednostki)" musi być zgodne ze 
słownikiem RODZAJ DZIELA (ANKIETA JEDN.). 

Pole "Rodzaj dzieła (ankieta jednostki)" 
musi być zgodne ze słownikiem 
RODZAJ DZIELA (ANKIETA JEDN.). 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2949 Pole "Rodzaj dzieła" musi być zgodne ze słownikiem RODZAJ 
DZIELA. 

Pole "Rodzaj dzieła" musi być zgodne 
ze słownikiem RODZAJ DZIELA. 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2958 Pole "Rozpowszechnienie" musi mieć określoną wartość Tak lub 
Nie 

Pole "Rozpowszechnienie" musi mieć 
określoną wartość Tak lub Nie 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku /Pola 

2960 Pole "Uwzględnić w ankiecie jednostki" musi mieć określoną 
wartość Tak lub Nie 

Pole "Uwzględnić w ankiecie jednostki" 
musi mieć określoną wartość Tak lub 
Nie 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku 

2948 Do pliku pobieramy wszystkie osiągnięcia artystyczne jednostki 
posortowane według tytułu dzieła 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku 

2964 W przypadku pustych danych dzieła system stwierdza, że 
powtarzające się dane: 
- autorów 
- miejsc 
- nagród  
- kolekcji 
dotyczą dzieła nadrzędnego 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Dzieła artystyczne /Import z 
pliku 

2963 Dane dzieła: 
- Tytuł dzieła 
- Rodzaj dzieła 
- Rodzaj dzieła (ankieta jednostki) 

Pole {nazwa pola} jest wymagane. 
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- Rok realizacji 
- Charakterystyka dzieła 
- Dzieło wybitne 
 
Autorzy z instytucji (wymagane jedne z): 
- PESEL 
- Rodzaj dok. tożsam + Numer dok. tożsamości + Kraj wydania 
dok. tożsamości 
 
Miejsca: 
- Kraj 
- Miejsce 
 
Nagrody (jeśli wprowadzono wymagany komplet danych): 
- Nazwa 
- Organ/instytucja przyznająca nagrodę 
- Rok 
 
Prestiżowa kolekcja (jeśli wprowadzono wymagany komplet 
danych): 
- Nazwa 
- Rok umieszczenia dzieła w kolekcji 

/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. 
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/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 B1) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Dzieła artystyczne  

2578 Do ankiety pobierane są jedynie dzieła, zgodnie z: 
1. Jeśli data pierwszego rozpowszechnienia zawiera się w 

okresie ankiety – osiągnięcie jest uwzględniane w ankiecie 
2. Jeśli data pierwszego rozpowszechnienia jest poza okresem 

ankiety – osiągnięcie nie jest uwzględniane w ankiecie 
3. Jeśli data pierwszego rozpowszechnienia nie została 

uzupełniona sprawdzamy Rok realizacji: 
a. Jeśli rok realizacji zawiera się w okresie ankiety – 

osiągnięcie jest uwzględniane w ankiecie 
b. Jeśli rok realizacji jest poza okresem ankiety – 

osiągnięcie nie jest uwzględniane w ankiecie 
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Efekty praktyczne (B14) 
 

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 co najmniej jeden rok przychodów 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 
lub inne jednostki wchodzące w skład jej jednostki główki  
 
--------------------------------------------------- 
2. ekspertyzy i opracowania naukowe albo działanie 

artystyczne na rzecz podmiotów innych niż oceniana 
jednostka z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie 
jakości 
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typ produktu = Ekspertyza, Opracowanie naukowe lub Działanie 
artystyczne 
jednostka zamawiająca  <> jednostka, której dotyczy ankieta 
lub inne jednostki wchodzące w skład jej jednostki główki  
 
--------------------------------------------- 
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, 
licencja 
jednostka zamawiająca  <> jednostka, której dotyczy ankieta 
lub inne jednostki wchodzące w skład jej jednostki główki 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Efekty praktyczne  

2797 Dopuszczalny format pliku = pdf 

Maksymalna wielkość pliku = 1MB 

Możliwość załączenia wielu plików dla jednostki w ramach 

jednego efektu 
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Infrastruktura (B13) 
 

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. W przypadku danych 

pobranych automatycznie konieczna 

jest edycja charakterystyki w danych 

źródłowych infrastruktury - pole 

"Charakterystyka zastosowania 

infrastruktury". 

/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 Na liści wyboru prezentuje się jedynie infrastruktura oznaczona 

w systemie jako strategiczna.  

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. 
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/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" 
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Kierownik jednostki (A3) 
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 
jednostki na moment składania 
ankiety. 
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Laboratoria i wdrożone systemy jakości (B12) 
 

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". 

Do ankiety pobierane są jedynie 

laboratoria o statusie "Działająca". 

Dane w raporcie nie są zgodne ze 

stanem systemu. Popraw dane. 

/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 /Laboratoria  

2923 Do zakresu procedur pobieramy wszystkie procedury - z 

okresem ich obowiązywania. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Laboratoria i wdrożone 

systemy jakości /Laboratoria  

2922 Do zakresu uprawnień pobieramy jedynie ostatni obowiązujący 

opis zakresu uprawnień 

 

/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. Do ankiety pobierane są jedynie 

aktywne systemy jakości. Dane w 

raporcie nie są zgodne ze stanem 

systemu. Popraw dane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Laboratoria i wdrożone 

2932 Do ankiety jednostki pobieramy jedynie międzynarodowe 

wdrożone systemy jakości 
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systemy jakości /Wdrożone 

systemy jakości  
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Mobilność naukowców (B9) 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola 

/Osoby spoza systemu  

2891 Podanie adresu podmiotu jest wymagane. Podanie adresu podmiotu jest 

wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola 

/Osoby spoza systemu  

2892 Data nadania stopnia nie może być z przyszłości Data nadania stopnia nie może być z 

przyszłości 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola 

/Osoby spoza systemu  

2889 Podanie daty nadania stopnia jest wymagane. Podanie daty nadania stopnia jest 

wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola 

/Osoby spoza systemu  

2886 Podanie identyfikatora ankiety jednostki jest wymagane. Nie 

dotyczy importu inicjalnego. 

Podanie identyfikatora ankiety 

jednostki jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola 

/Osoby spoza systemu  

2888 Podanie kodu dziedziny jest wymagane. Podanie kodu dziedziny jest 

wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola 

/Osoby spoza systemu  

2887 Identyfikator osoby spoza systemu jest wymagany. Nie dotyczy 

importu inicjalnego. 

Identyfikator osoby spoza systemu jest 

wymagany. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola 

/Osoby spoza systemu  

2890 Podanie nazwy podmiotu jest wymagane. Podanie nazwy podmiotu jest 

wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola 

/Pracownicy  

2896 Identyfikator pracownika jest wymagany Identyfikator pracownika - pole jest 

wymagane 



31 / 75 
 

 
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 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola 

/Pracownicy  

2897 Podanie kategorii podmiotu jest wymagane. Podanie kategorii podmiotu jest 

wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola  

2880 Data powinna być w formacie RRRR-MM-DD Data powinna być w formacie RRRR-

MM-DD 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola  

2872 Dotyczy wykazu 3 i 4 

Data nadania stopnia powinna mieścić się w okresie nie 

dłuższym niż 5 lat przed rozpoczęciem udziału/ zatrudnieniem 

w jednostce [<data_rozpoczecia>- 5 lat]. 

 

Komunikaty: 

Wykaz 3: 

"Data nadania stopnia powinna mieścić się w okresie nie 

dłuższym niż 5 lat przed rozpoczęciem udziału w prowadzeniu 

prac badawczych w ocenianej jednostce [<data_rozpoczecia>- 5 

lat]." 

Wykaz 4: 

"Data nadania stopnia powinna mieścić się w okresie nie 

dłuższym niż 5 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia w oceniznej 

jednostce [<data_rozpoczecia>- 5 lat]." 

 

UWAGA: W przypadku kiedy jedna osoba ma więcej niż jeden 

stopień, przynajmniej jeden z podanych stopni powinien się 

mieścić w przedziale <[ data_rozpoczecia - 5 lat]; 

[data_rozpoczecia ] ). Przy czym, jeśli jest więcej niż jedna 

mobilność podana, bierzemy pod uwagę najmniejszą wartość z 

pola "Data rozpoczęcia". 

Wykaz 3: 

"Data nadania stopnia powinna mieścić 

się w okresie nie dłuższym niż 5 lat 

przed rozpoczęciem udziału w 

prowadzeniu prac badawczych w 

ocenianej jednostce 

[<data_rozpoczecia>- 5 lat]." 

Wykaz 4: 

"Data nadania stopnia powinna mieścić 

się w okresie nie dłuższym niż 5 lat 

przed rozpoczęciem zatrudnienia w 

oceniznej jednostce 

[<data_rozpoczecia>- 5 lat]." 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola  

2893 Podanie daty rozpoczęcia jest wymagane. Podanie daty rozpoczęcia jest 

wymagane. 
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/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola  

2827 Data powinna być w formacie RRRR-MM-DD Niepoprawna wartość w polu 

<nr_pola> lub wartość spoza okresu 

objętego ankietą. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola  

2829 Data rozpoczęcia udziału nie może być większa od daty 

zakończenia udziału. 

Data rozpoczęcia udziału nie może być 

większa od daty zakończenia udziału. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola  

2894 Podanie daty zakończenia jest wymagane. Podanie daty zakończenia jest 

wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola  

2828 Data powinna być w formacie RRRR-MM-DD Niepoprawna wartość w polu 

<nr_pola> lub wartość spoza okresu 

objętego ankietą. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola  

2830 Czas udziału w prowadzeniu badań musi być z okresu objętego 

ankietą. 

Dotyczy pól: 

- Data rozpoczęcia 

- Data zakończenia 

 

WYJĄTEK: 

- Data zakończenia dla wykazu 4 może być data spoza okresu 

ankiety 

Niepoprawna wartość w polu 

<nr_pola> lub wartość spoza okresu 

objętego ankietą. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców /Pola  

2873 Identyfikator obszaru wiedzy i dziedziny nauki/ sztuki powinien 

być identyfikatorem wiodącej dziedziny ze słownika. 

Wartość w polu powinna być wartością 

wiodącej dziedziny. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców  

2885 W wykazie 3 i 4  nie powinno być wierszy, w których 

wprowadzono dane stopnia, a nie zostały wprowadzone dane 

przynajmniej jednej mobilności Data rozpoczęcia i/ lub Data 

zakończenia dla danego pracownika. 

W wierszu <nr_wiersza> brak danych 

dotyczących mobilności. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców  

2884 W wykazie 3 i 4 dla osób spoza jednostki wymagane dodanie 

danych przynajmniej jednego stopnia (Data nadania stopnia, 

Identyfikator obszaru wiedzy i dziedziny nauki/ sztuki, Nazwa 

podmiotu,  Adres podmiotu, Kategoria naukowa, jeśli 

wprowadzono Datę rozpoczęcia i/lub Datę zakończenia. 

Wymagane dodanie danych 

przynajmniej jednego stopnia jeśli 

wprowadzono Datę rozpoczęcia i/lub 

Datę zakończenia. 
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/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców  

2831 Można zaimportować dane mobilności tylko dla pracowników 

jednostki. 

Dotyczy excela zawierającego dane pracowników. 

Można zaimportować dane mobilności 

tylko dla pracowników jednostki. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców  

2874 Wykaz 3 i 4 powinien zawierać dane wyłącznie osób ze 

stopniem naukowym doktora lub stopniem doktora sztuki. 

Wykaz zawiera dane osób nie 

posiadających stopnia doktora albo 

doktora sztuki. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców  

2871 Do pliku xlsx pobierane są dane o pracowniku i jego stopniu/ 

tytule naukowym (wskazanym w dziale 1 Ankiety jednostki): 

- UID (pracownika)  

- Imię  

- Pozostałe imiona  

- Nazwisko  

- PESEL  

- Rodzaj dok. tożsam  

- Nr dok. tożsam  

- Kraj wydania dok. 

- Stopień/ tytuł naukowy  

- Wiodący obszar 

- Wiodąca dziedzina 

- Nazwa podmiotu, w którym nadano stopień naukowy [wykaz 

3 i 4] 

- Adres podmiotu, w którym nadano stopień naukowy [wykaz 3 

i 4] 

- Kategoria jednostki naukowej, w której nadano stopień 

[wykaz 4 (jeżeli dotyczy)] 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców  

2826 Jeśli użytkownik wprowadził minimum jedną wartość dla 

mobilności naukowca, wymagamy pozostałych danych 

dotyczących mobilności dla tej osoby. 

W zależności od wykazu wymagamy: 

1) WYKAZ 1 i 2: 

Wymagane jest wypełnienie 

pozostałych pól dla wierszy 

<nr_wiersza>. 
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- nazwa podmiotu 

- adres podmiotu 

- data rozpoczęcia 

- data zakończenia 

 

2) WYKAZ 3 i 4 (pracownicy): 

- Data rozpoczęcia 

- Data zakończenia 

3) WYKAZ 3 i 4 (osoby spoza jednostki): 

- Data nadania stopnia 

- Identyfikator obszaru wiedzy i dziedziny nauki/ sztuki 

- Nazwa podmiotu 

- Adres podmiotu 

- Kategoria naukowa 

- Data rozpoczęcia 

- Data zakończenia 

 

UWAGA: Wymagane dodanie danych przynajmniej jednego 

stopnia (Data nadania stopnia, Identyfikator obszaru wiedzy i 

dziedziny nauki/ sztuki, Nazwa podmiotu,  Adres podmiotu, 

Kategoria naukowa, jeśli wprowadzono Datę rozpoczęcia i/lub 

Datę zakończenia. 

 

Dopuszczamy sytuację, w której może być pusty wiersz 

dotyczący mobilności. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Mobilność naukowców  

2284 1) wykaz 3 zawiera osoby biorące udział przez okres co najmniej 

3 miesięcy w prowadzeniu badań naukowych lub działalności 

artystycznej w ocenianej jednostce, które stopień naukowy 

doktora albo doktora sztuki uzyskały w innej jednostce w 

okresie nie dłuższym niż 5 lat przed rozpoczęciem udziału w 
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prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej w 

ocenianej jednostce, jeżeli jego zakończenie nastąpiło w okresie 

objętym ankietą; 

 

2) wykaz 4 zawiera osoby zatrudnione w jednostce w ramach 

stosunku pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w celu 

prowadzenia badań naukowych lub działalności artystycznej, 

które stopień naukowy doktora albo stopień naukowy doktora 

sztuki uzyskały w innej jednostce w okresie nie dłuższym niż 5 

lat przed zatrudnieniem w jednostce. 
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Najważniejsze osiągnięcia (B15) 
 

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 niejednorodnej: 

Dla obszaru wiedzy: <obszar 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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dla jednorodnej: 

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 /Dane osobowe - 

import z pliku  

2808 Błąd występuje w przypadku gdy dla podanego w pliku 

dokumentu tożsamości nie udało się znaleźć w systemie osoby 

o takich danych. 

Osoba o wskazanych danych 

dokumentu tożsamości nie została 

zidentyfikowana w systemie. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Ogólne /Dane osobowe - 

import z pliku  

2806 Błąd wyświetlany w przypadku gdy wprowadzona wartość w 

polu "Kraj wydania dokumentu tożsamości" jest niezgodny z 

obowiązującym słownikiem. 

Niepoprawny kraj. Wprowadzona 

wartość niezgodna z obowiązującym 

słownikiem. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Ogólne /Dane osobowe - 

import z pliku  

2807 Błąd występuje w przypadku gdy dla podanego w pliku numeru 

PESEL nie udało się znaleźć w systemie osoby o tym numerze. 

Osoba o wskazanym numerze PESEL 

nie została zidentyfikowana w 

systemie. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Ogólne /Dane osobowe - 

import z pliku  

2822 Co najmniej jedna wartość musi być podana: 

- UID 

- PESEL 

- dokument tożsamości 

Brak danych identyfikacyjnych (PESEL 

lub dokument tożsamości). 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Ogólne /Dane osobowe - 

import z pliku  

2805 Błąd wyświetlany w przypadku gdy wprowadzona wartość w 

polu "Typ dokumentu tożsamości" jest niezgodny z 

obowiązującym słownikiem typów. 

Niepoprawny typ dokumentu 

tożsamości. Wprowadzona wartość 

niezgodna z obowiązującym 

słownikiem. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Ogólne /NJN (jednostki 

niejednorodne)  

2691 Weryfikacja jednorodności jednostki 

 

Każdy pracownik w wykazie ma dodane informacje o obszarze, 

dziedzinie i dyscyplinie. 

Posiadając wyznaczone liczby N pracowników i całej jednostki 

wyznaczamy liczby N w każdym obszarze wiedzy. (na podstawie 

pracowników określonych w raporcie liczby N) 

N_obsz = suma liczb N wszystkich pracowników grupowanych 

wg. obszaru wiedzy. 
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Wartość % wyznaczane jest jako (N_obsz/N_ jednostki)*100 

 

Obszar wiedzy >  N_obsz  > Wartość % 

Obszar nauk humanistycznych  

Obszar nauk społecznych  

Obszar nauk ścisłych  

Obszar nauk przyrodniczych  

Obszar nauk technicznych  

Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych  

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej  

Obszar sztuki  

Obszar Historyczny  

Obszar kosztochłonności  

 

Jednostkę uznajemy za jednorodną jeżeli w dowolnym obszarze 

wiedzy Wartość % w N wynosi więcej niż 65%.$Jednostki, które 

nie uzyskały w żadnym obszarze wyniku % wyższego niż 65% 

uznawane są za niejednorodne. 

 

gdzie:  

Wyliczamy N_obszaru dla każdego roku wchodzącego w zakres 
ankiety: 
N_obszaru_2013 = suma etatów 2013 
N_obszaru_2014 = suma etatów 2014 
N_obszaru_2015 = suma etatów 2015 
N_obszaru_2016 = suma etatów 2016 
 
Wyliczamy N_obszaru jako suma N_obszarów za wszystkie lata 
ankiety / liczbę lat ankiety: 
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N_obszaru = (N_obszaru 2013 + N_obszaru 2014 + N_obszaru 
2015 + N_obszaru 2016) / 4 

/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 /Przekształcenia  

2918 Warunki dostępu do pozycji w menu: 

- Rola do edycji: INST_OCENA_PARAMETRYCZNA,  

- Rola do podglądu: 

INST_OCENA_PARAMETRYCZNA_PODGLAD, OPI_PODGLAD, 

- jednostka w okresie ankiety posiadała przekształcenie 

- dla jednostki istnieje ankieta 

 

/Ankieta jednostki naukowej 
/Ogólne /Przekształcenia 

2933 Dane jednostek przekształconych nie mogą zostać zapisane do 
ankiety jeśli status działu, którego dotyczą równy jest jednemu 
z: 
- gotowe do wysłania 
- brak danych do zaraportowania 
 
Zapis możliwy jedynie w przypadku gdy status obszaru = w 
edycji 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Ogólne /Statusy  

2282 Jako "Brak danych do zaraportowania: nie jest możliwe 

określenie  działów z części A: 

- okres objęty ankietą (DZIAŁ A1) 

- dane jednostki (DZIAŁ A2) 

- informacja o kierowniku jednostki (DZIAŁ A3) 
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Jako "Brak danych do zaraportowania: nie jest możliwe 

określenie  działów z części B: 

- Zatrudnienie przy realizacji badań naukowych lub prac 

rozwojowych (DZIAŁ B1) 

- Informacja o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie ankiety 

(DZIAŁ B19) 

 

UZASDANIENIE: 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 /Statusy  

2777 Nie jest możliwe oznaczenia działu jako "Brak danych do 

zaraportowania" w przypadku gdy dział ma status "Gotowe do 

wysłania" 

 

/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: 

- ankiety jednostki z kontekstu (filtr Aktualna jednostka) lub jej 

jednostek podrzędnych 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Ogólne  

2285 1. W przypadku gdy w rozporządzeniu w wykazach mowa o 

pracownikach jednostki brane są pod uwagę osoby zaliczane w 

ramach wykazu działu B1 ankiety 
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2. W przypadku gdy mowa o osobach (bez wskazania pojęcia 

pracownik) powinna istnieć możliwość wprowadzenia dowolnej 

osoby (w zakresie danych zdefiniowanych przez 

rozporządzenie). 

/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  

2773 Nie jest możliwe dodanie kolejnej ankiety w przypadku gdy 

istnieje już "aktywna ankieta dla jednostki". 

Nie jest możliwe dodanie kolejnej 

ankiety ponieważ istnieje już "aktywna 

ankieta dla jednostki". 

/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 (B10) 
 

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 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Projekty naukowe  

2735 Jako środki wydatkowane pobieramy sumę środków (koszty 

poniesione) jedynie z okresu ankiety jednostki. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Projekty naukowe  

2818 ANKIETA: 

z1) koordynacja projektu realizowanego co najmniej z 2 

jednostkami tworzącymi konsorcjum, mającymi siedzibę w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

POLON: 
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- Koordynacja projektu z co najmniej trzema jednostkami 

tworzącymi konsorcjum, mającymi siedzibę w państwach Unii 

Europejskiej 

- Koordynacja projektu z co najmniej dwoma jednostkami 

tworzącymi konsorcjum, mającymi siedzibę w państwach Unii 

Europejskiej 

 

ANKIETA: 

z2) koordynacja projektu realizowanego co najmniej z 2 

jednostkami tworzącymi konsorcjum, kierowanie pakietem 

zadaniowym lub zadaniem w projekcie międzynarodowym lub 

krajowym; 

POLON: 

- Koordynacja projektu z co najmniej trzema jednostkami 

tworzącymi konsorcjum, kierowanie pakietem zadaniowym lub 

zadaniem w projekcie międzynarodowym lub krajowym$- 

Koordynacja projektu z co najmniej dwoma jednostkami 

tworzącymi konsorcjum, kierowanie pakietem zadaniowym lub 

zadaniem w projekcie międzynarodowym lub krajowym 

 

ANKIETA: 

z3) realizacja projektu w ramach konsorcjum albo projektu 

indywidualnego. 

POLON: 

- Wyłącznie wykonawca projektu w ramach konsorcjum lub 

projektu indywidualnego 

 

 

  



45 / 75 
 

 
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 

Publikacje i monografie naukowe (B2) 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie 

/Walidacja kompletności 

danych  

2731 W przypadku braku kompletnych (wymaganych) danych o 

publikacji, monografii czy rozdziale w monografii rekord nie 

będzie pobieramy do ankiety jednostki. 

 

Powiązane z regułami: 

- R_2732 (Kompletność - Publikacja) 

- R_2733 (Kompletność - Monografia) 

- R_2734 (Kompletność - Rozdział) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie 

/Walidacja kompletności 

danych  

2733 Wymagane dane dla monografii: 

- liczba autorów nie będących pracownikami jednostki 

- czy autorstwo rozdziałów oznaczone 

- tytuł monografii 

- objętość monografii 

- rok publikacji 

 

z uwzględnieniem 

- rok wydania należy do okresu ankiety  

- istnieje przynajmniej jeden autor będący pracownikiem 

jednostki, który afiliował do tej jednostki LUB 

- istnieje przynajmniej jeden autor nie będący pracownikiem 

jednostki, ale który afiliował do tej jednostki 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie 

/Walidacja kompletności 

danych  

2732 Wymagane dane dla publikacji: 

- liczba autorów nie będących pracownikami jednostki 

- czasopismo: 

-- nazwa czasopisma 

-- lista ministerialna czasopism (A, B, C) 

- tytuł publikacji 
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- rok publikacji 

 

z uwzględnieniem 

- rok wydania należy do okresu ankiety  

- istnieje przynajmniej jeden autor będący pracownikiem 

jednostki , który afiliował do tej jednostki LUB 

- istnieje przynajmniej jeden autor nie będący pracownikiem 

jednostki, ale który afiliował do tej jednostki 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie 

/Walidacja kompletności 

danych  

2734 Wymagane dane dla rozdziału: 

- tytuł rozdziału 

- hasło encyklopedyczne lub słownikowe (tak/nie) 

- rok publikacji 

- objętość rozdziału 

 

z uwzględnieniem 

- rok wydania należy do okresu ankiety 

- istnieje przynajmniej jeden autor będący pracownikiem 

jednostki , który afiliował do tej jednostki LUB 

- istnieje przynajmniej jeden autor nie będący pracownikiem 

jednostki, ale który afiliował do tej jednostki 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2694 Aby publikacja, monografia czy rozdział w monografii zostały 

zaliczone do dorobku jednostki MUSZĄ BYĆ afiliowane do 

jednostki. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2695 Publikacja, monografia lub rozdział zaliczone są do dorobku 

jednostki jedynie w przypadku gdy istnieje co najmniej jeden 

autor będący 

- pracownikiem jednostki I afiliował publikację do jednostki 

LUB 

- niebędący pracownikiem jednostki I afiliował publikację do 

jednostki 
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/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2601 Jako autora będącego pracownikiem jednostki traktujemy 

osobę, która spełnia następujące warunki: 

- osoba znajdująca się na wykazie B1 ankiety (zatrudnienia przy 

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych) 

- wskazała jednostkę w afiliacji 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2602 Jako autora niebędącego pracownikiem jednostki traktujemy 

osobę, która spełnia następujące warunki: 

- osoba, która nie znajduje się na wykazie B1 ankiety 

(zatrudnienia przy prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych) 

- wskazała jednostkę w afiliacji publikacji 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2653 Zgodnie z rozporządzeniem należy podać: 

- imiona i nazwisko redaktora naukowego monografii 

naukowej, będącego pracownikiem jednostki.  

 

Redaktor uwzględniany jest zatem jedynie w przypadku jeśli 

osoba ta znajduje się na liście pracowników jednostki (wykaz 

B1) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2642 a) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A 
wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia, 

 
§ 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
części A – zawierającej tytuły czasopism naukowych 
posiadających współczynnik wpływu, ujętych w wiodących, 
indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism 
naukowych o największym zasięgu, wraz z liczbą punktów 
przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach; 
 
WARUNKI (łącznik AND): 
- rodzaj = publikacja 
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- czasopismo na wykazie A 
- materiał konferencyjny = NIE 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2643 b) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B 
wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia, 

 
§ 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
części B – zawierającej tytuły krajowych czasopism naukowych, 
których wydawcy działają zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 
1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. z późn. zm. )), 
nieuwzględnionych w części A lub C, wraz z liczbą punktów 
przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach; 
 
WARUNKI (łącznik AND): 
- rodzaj = publikacja 
- czasopismo na wykazie B 
- materiał konferencyjny = NIE 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2644 c) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C 
wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 16 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia, 

 
§ 16 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
części C – zawierającej tytuły czasopism naukowych 
nieuwzględnionych w części A, ujętych w wiodących, 
indeksowanych międzynarodowych bazach czasopism 
naukowych o największym zasięgu, innych niż w pkt 1, 
właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych wraz z 
liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych 
czasopismach. 
 
WARUNKI (łącznik AND): 
- rodzaj = publikacja 
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- czasopismo na wykazie C 
- materiał konferencyjny = NIE 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2640 d) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, 
 
§ 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 
recenzowane publikacje naukowe w języku innym niż polski o 
objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone 
w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w 
wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 16 ust. 1; 
 
§ 16 ust. 1 - mowa o wykazach A, B i C 
 
WARUNKI (łącznik AND): 
- rodzaj = publikacja 
- język publikacji <> polski 
- objętość publikacji  >= 0.5 
- czasopismo  nie znajduje się na żadnym z wykazów: A, B, C 
- materiał konferencyjny = NIE 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2641 e) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, 
 
§ 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 
publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z 
konferencji międzynarodowych, uwzględnionych w uznanej 
bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym; 
 
1. WARUNKI (łącznik AND): 
- rodzaj = publikacja 
- materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o konferencji) 
- Web of Science Core Collection = Tak 
 
2. WARUNKI (łącznik AND): 
- rodzaj = monografia 
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- materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o konferencji)$- 
Web of Science Core Collection = Tak 
 
3. WARUNKI (łącznik AND): 
- rodzaj = rozdział 
- materiał pokonferencyjny = Tak (istnieje wpis o konferencji) 
- Web of Science Core Collection = Tak 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2700 wykazy: 

a) monografii naukowych, 
 
WARUNKI (łącznik AND): 
- rodzaj = monografia 
- materiał pokonferencyjny = NIE (nie występuje sekcja 
konferencji) 
- objętość monografii >= 6 arkuszy 
Albo 
- objętość monografii >= 0.5 arkuszy (jeśli mapa) 
 
brak danych _size traktujemy jako 0 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2701 wykazy: 

b) rozdziałów w monografiach naukowych. 
 
WARUNKI (łącznik AND): 
- rodzaj = rozdział 
- materiał pokonferencyjny = NIE (nie występuje sekcja 
konferencji) 
- objętość rozdziału >= 0.5 arkuszy 
LUB 
- objętość rozdziału >= 0.25 arkuszy jeśli hasło encyklopedyczne 
lub słownikowe 
 
brak danych _size traktujemy jako 0 
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/Ankieta jednostki naukowej 

/Publikacje i monografie  

2702 3) wykaz monografii naukowych proponowanych przez 

jednostkę do uznania za dzieła wybitne. 

 

WARUNKI (łącznik AND): 

- rodzaj = rozdział LUB monografia 

- materiał pokonferencyjny = NIE 

- dzieło wybitne = TAK 

 

dzieło wybitne = TAK gdy: 

W celu pobrania danych do ankiety jako dzieło wybitne 

sprawdzamy czy oznaczono dzieło jako wybitne: 

- jeśli nie jest oznaczone jako wybitne - nie bierzemy danych 

pod uwagę 

- jeśli  jest oznaczone ale nie ma nagród lub uzasadnienia - nie 

bierzemy pod uwagę 

- jeśli  jest oznaczone i ma co najmniej jedną nagrodą lub 

uzasadnienia - bierzemy pod uwagę 
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Raport liczby N 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Raport liczby N  

2688 § 13 ust. 1  

Liczba N - oznacza średnią arytmetyczną, z okresu objętego 

ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce w 

poszczególnych latach przy prowadzeniu badań naukowych lub 

prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na 

pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie oświadczeń, 

o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych przez tych 

pracowników do celów ubiegania się przez jednostkę o 

przyznanie środków finansowych na działalność statutową; 

 

/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 
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- bierzemy pod uwagę powiązanie z jednostką poprzez 
oświadczenie o zaliczeniu do N 
 
rok = null AND data_wniosku zawiera się <data_złożenia; data 
końca) 
rok = not null AND data_wniosku zawiera się <data_złożenia; 
data końca) AND rok= RRRR+1 
 
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" 
 
3. Jednostka przekształcona: 
Bierzemy pod uwagę wszystkich pracowników którzy: 
- posiadali aktywne zatrudnienie na datę przekształcenia 
- są pracownikami badawczo-rozwojowymi 
- bierzemy pod uwagę powiązanie z jednostką określona w 
warunkach zatrudnienia w polu "Przypisanie do jednostki" 
 
Sprawdzamy dane dla każdego z lat (RRRR) wchodzących w 
zakres ankiety. Daną regułę dla roku stosujemy gdy: 
 
REGUŁA 1: 
- został złożony wniosek o dotację statutową AND 
- data przekształcenia jednostki <= data złożenia wniosku o 
dotację statutową  OR data przekształcenia jednostki = null (nie 
było przekształcenia) 
 
REGUŁA 2: 
- jednostka nie składała wniosku o dotację statutową AND 
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- data przekształcenia jednostki <= porównywany rok OR data 
przekształcenia jednostki = null (nie było przekształcenia) 
 
REGUŁA 3: 
- data przekształcenia > porównywany roku 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Raport liczby N  

2898 W przypadki gdy liczba N wyliczona dla jednostki przez system 

POL-on jest mniejsza niż liczba N z OSF wymagane jest 

dołączenie do ankiety pliku z wyjaśnieniem rozbieżności. 

Plik max. 1MB w formacie pdf 

 

Podstawa prawna: 

§ 13 ust 4. $Liczba N jest określana: 

1) na podstawie wykazów pracowników jednostki 

zamieszczonych przez tę jednostkę w ankiecie, zawierających 

informacje, o których mowa w części B ust. 1 załącznika nr 1 do 

rozporządzenia, 

2) według stanu na dzień złożenia wniosków o przyznanie 

środków finansowych na działalność statutową składanych w 

każdym roku objętym ankietą 

– i nie może być mniejsza od liczby pracowników podanej przez 

jednostkę we wnioskach, o których mowa w pkt 2, chyba że 

zmniejszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej w 

jednostce. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Raport liczby N  

2845 Wnioski  złożone w tym samym roku którego dotyczą nie są 

brane pod uwagę. 
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Rozwój kadry naukowej (B8) 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej /Pola  

2817 Pole "Data uzyskania tytułu" nie może być datą z przyszłości. Pole "Data uzyskania tytułu" nie może 

być datą z przyszłości. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej /Pola  

2766 Pole "Data uzyskania tytułu" jest wymagane. Pole "Data uzyskania tytułu" jest 

wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej /Pola  

2769 Pole "Dziedzina" jest wymagane. Pole "Dziedzina" jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej /Pola  

2764 Pole "Imię" jest wymagane. Pole "Imię" jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej /Pola  

2763 Pole "Jednostka prowadząca wymagalność" jest obowiązkowe. Pole "Jednostka prowadząca 

wymagalność" jest obowiązkowe. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej /Pola  

2765 Pole "Nazwisko" jest wymagane. Pole "Nazwisko" jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej /Pola  

2762 Lista obszar wiedzy, dziedzina muszą być zgodne z 

obowiązującym obecnie słownikiem obszarów, dziedzin i 

dyscyplin CKSST. 

(http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065 ) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej /Pola  

2768 Pole "Obszar wiedzy" jest wymagane. Pole "Obszar wiedzy" jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej /Pola  

2767 Pole "Wiek w dniu uzyskania tytułu" jest wymagane. Pole "Wiek w dniu uzyskania tytułu" 

jest wymagane. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej /Pola  

2761 Wartość musi zawierać się w przedziale 20 - 100. Wartość musi zawierać się w przedziale 

20 - 100. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2757 W pierwszej kolejności sprawdzamy czy obiekt posiada 

informację o klasyfikacji obszarów wiedzy zgodną z klasyfikacją 

CKSST 

(http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065 ) 

 

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065
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- Jeśli tak pobieramy tę klasyfikację do wykazu  

- Jeśli nie pobieramy klasyfikację "inną" wprowadzona przez 

użytkownika. 

W przypadku braku jakiejkolwiek klasyfikacji wyświetlamy 

"Wymaga uzupełnienia". 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2770 Podczas oznaczania działu jako "Gotowy do zaraportowania" 

wymagane jest podanie wszystkich danych, które określa 

wykaz. W przypadku braku, jakiejkolwiek z informacji rekord 

nie jest pobierany do ankiety 

 

Wymagane dane: 

Wykaz 1: 

- imię 

- nazwisko 

- data uzyskania  

- obszar 

- dziedzina 

 

-------------------------------- 

Wykaz 2: 

- imię 

- nazwisko 

- data uzyskania  

- nazwa jednostki, w której uzyskano stopień 

- obszar 

- dziedzina 

 

------------------------------------ 

Wykaz 3: 

- imię 

Dane niekompletne! $Dział nie może 

zostać oznaczony jako "gotowy" 

ponieważ nie wszystkie wymagane 

dane zostały uzupełnione. 
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- nazwisko 

- data uchwały  

- obszar 

- dziedzina 

 

------------------------------ 

Wykaz 4: 

- imię 

- nazwisko 

- data uzyskania  

- wiek w dniu uzyskania 

- obszar 

- dziedzina 

 

-------------------------------- 

Wykaz 5: 

- imię 

- nazwisko 

- data uzyskania  

- wiek w dniu uzyskania 

- nazwa jednostki, w której uzyskano stopień 

- obszar 

- dziedzina 

 

---------------------------------- 

Wykaz 6: 

- imię 

- nazwisko 

- data uchwały  

- wiek w dniu uzyskania 
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- obszar 

- dziedzina 

 

--------------------------- 

Wykaz 7: 

- imię 

- nazwisko 

- data uzyskania  

- wiek w dniu uzyskania 

- jednostka przeprowadzająca postępowanie  (w przypadku 

braku w raporcie prezentujemy treść "Wymaga uzupełnienia") 

- obszar 

- dziedzina 

 

--------------------------- 

Wykaz 8: 

- imię 

- nazwisko 

- data uzyskania  

- wiek w dniu uzyskania 

- obszar 

- dziedzina 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2902 Do ankiety w wykazach o których o pracownikach jednostki 

powinni pobierać się jedynie stopnie gdzie: 

- w momencie nadania stopnia pracownik był zatrudniony w 

jednostce tj. data nadania stopnia zawiera się <data od 

zatrudnienia, data do zatrudnienia> 

w przeciwnym razie traktujemy go jako "nie-pracownika" 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2837 Wartość wyliczana jest przez system na podstawie: 

Jeśli wprowadzono rok urodzenia: 
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Wiek w dniu uzyskania stopnia = data nadania stopnia/tytułu 

(rok) - rok urodzenia 

 

w przeciwnym wypadku: 

Wiek w dniu uzyskania stopnia = data nadania stopnia/tytułu 

(rok) - (rok urodzenia obliczony na podstawie numeru PESEL) 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2748 1 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym 

ankietą uzyskali stopień naukowy doktora albo stopień doktora 

sztuki w tej jednostce. 

 

ZAWIADOMIENIA 

Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane 

stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające 

warunki: 

- osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki 

(pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - 

osoba zatrudniona na moment nadania) 

- nadany stopień = doktor lub doktor sztuki 

- data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: 

<data od ankiety; data do ankiety> 

- jednostka, która nadała stopień = jednostka, której dotyczy 

ankieta lub jej jednostki podrzędne 

- status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = 

zawiadomienie z kompletem danych 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2749 2 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym 

ankietą uzyskali stopień naukowy doktora albo stopień doktora 

sztuki w innej jednostce. 

 

ZAWIADOMIENIA 
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Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane 

stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające 

warunki: 

- osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki 

(pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - 

osoba zatrudniona na moment nadania) 

- nadany stopień = doktor lub doktor sztuki 

- data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: 

<data od ankiety; data do ankiety> 

- jednostka, która nadała stopień <>  jednostka, której dotyczy 

ankieta lub jej jednostki podrzędne 

- status = zatwierdzone przez ministerstwo  lub status = 

zawiadomienie z kompletem danych  

 

METRYCZKA 

Do wykazu pobierane są dane z metryczki pracowników 

spełniające warunki: 

- osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki 

(pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - 

osoba zatrudniona na moment nadania) 

- nadany stopień = doktor lub doktor sztuki 

- data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: 

<data od ankiety; data do ankiety> 

- jednostka, która nadała stopień <>  jednostka, której dotyczy 

ankieta lub jej jednostki podrzędne 

 

DODATKOWE ZAŁOŻENIE:  

Podczas pobierania danych do ankiety z systemu POL-on 

system kieruje się następującą zasadą: 
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1. W pierwszej kolejności pobieramy dane z wykazu 

zawiadomień (pełna nazwa: Nadane stopnie oraz streszczenia, 

recenzje i autoreferaty). Jest to oficjalny rejestr nadzorowany 

przez Ministerstwo 

2. W drugiej kolejności odwołujemy się do metryczki osoby, 

gdzie uczelnie wprowadzają dane. 

W przypadku gdy dany stopień naukowy będzie zgodny 

zarówno w metryczne jak i zawiadomieniu co najmniej dwoma 

parametrami spośród: 

- jednostka przyznająca 

-  data przyznania 

-  dziedzina 

system uzna, że jest to ten sam stopień i zaprezentuje jedynie 

jeden przyjmując założenie, że wykaz zawiadomień na większy 

priorytet. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2750 3 - Wykaz przewodów doktorskich osób niebędących 

pracownikami jednostki, w tym będących uczestnikami studiów 

doktoranckich prowadzonych przez jednostkę, zakończonych 

podjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego 

doktora albo stopnia doktora sztuki, w okresie objętym ankietą 

 

ZAWIADOMIENIA 

Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane 

stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające 

warunki: 

- osoba, której nadano stopień <>  pracownik jednostki 

(pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - 

osoba zatrudniona na moment nadania) 

- nadany stopień = doktor lub doktor sztuki 
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- data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: 

<data od ankiety; data do ankiety> 

- jednostka, która nadała stopień =  jednostka, której dotyczy 

ankieta lub jej jednostki podrzędne 

- status = zatwierdzone przez ministerstwo  lub status = 

zawiadomienie z kompletem danych 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2751 4 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym 

ankietą uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego albo 

stopień doktora habilitowanego sztuki w tej jednostce. 

 

ZAWIADOMIENIA 

Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane 

stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające 

warunki: 

- osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki 

(pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - 

osoba zatrudniona na moment nadania) 

- nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany 

sztuki 

- data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: 

<data od ankiety; data do ankiety> 

- jednostka, która nadała stopień = jednostka, której dotyczy 

ankieta lub jej jednostki podrzędne 

- status = zatwierdzone przez ministerstwo  lub status = 

zawiadomienie z kompletem danych 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2752 5 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym 

ankietą uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego albo 

stopień doktora habilitowanego sztuki w innej jednostce. 

 

ZAWIADOMIENIA 
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Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane 

stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające 

warunki: 

- osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki 

(pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - 

osoba zatrudniona na moment nadania) 

- nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany 

sztuki 

- data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: 

<data od ankiety; data do ankiety> 

- jednostka, która nadała stopień <>  jednostka, której dotyczy 

ankieta lub jej jednostki podrzędne 

- status = zatwierdzone przez ministerstwo  lub status = 

zawiadomienie z kompletem danych 

 

METRYCZKA 

Do wykazu pobierane są dane z metryczki pracowników 

spełniające warunki 

- osoba, której nadano stopień = pracownik jednostki 

(pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - 

osoba zatrudniona na moment nadania) 

- nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany 

sztuki 

- data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: 

<data od ankiety; data do ankiety> 

- jednostka, która nadała stopień <>  jednostka, której dotyczy 

ankieta lub jej jednostki podrzędne 

 

DODATKOWE ZAŁOŻENIE:  
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Podczas pobierania danych do ankiety z systemu POL-on 

zamierzamy kierować się następującą zasadą: 

1. W pierwszej kolejności pobieramy dane z wykazu 

zawiadomień (pełna nazwa: Nadane stopnie oraz streszczenia, 

recenzje i autoreferaty). Jest to oficjalny rejestr nadzorowany 

przez Ministerstwo 

2. W drugiej kolejności odwołujemy się do metryczki osoby, 

gdzie uczelnie wprowadzają dane. 

 

W przypadku gdy dany stopień naukowy będzie zgodny 

zarówno w metryczne jak i zawiadomieniu co najmniej dwoma 

parametrami spośród: 

- jednostka przyznająca 

- data przyznania 

- dziedzina 

system uzna, że jest to ten sam stopień i zaprezentuje jedynie 

jeden przyjmując założenie, że wykaz zawiadomień na większy 

priorytet. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2753 6 - Wykaz postępowań habilitacyjnych osób niebędących 

pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce, 

zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora 

habilitowanego sztuki, w okresie objętym ankietą 

 

ZAWIADOMIENIA 

Do wykazu pobieramy dane z wykazu zawiadomień (Nadane 

stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty) spełniające 

warunki: 
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- osoba, której nadano stopień <>  pracownik jednostki 

(pracownik z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - 

osoba zatrudniona na moment nadania) 

- nadany stopień = doktor habilitowany lub doktor habilitowany 

sztuki 

- data uchwały o nadaniu stopnia zawiera się w przedziale: 

<data od ankiety; data do ankiety> 

- jednostka, która nadała stopień =  jednostka, której dotyczy 

ankieta lub jej jednostki podrzędne 

- status = zatwierdzone przez ministerstwo lub status = 

zawiadomienie z kompletem danych 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2754 7 - Wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym 

ankietą uzyskali tytuł naukowy profesora albo profesora sztuki 

 

METRYCZKA 

Do wykazu pobieramy dane z metryczki pracownika spełniające 

warunki: 

- osoba, której nadano tytuł =  pracownik jednostki (pracownik 

z wykazu działu B1 z uwzględnieniem R_2902 - osoba 

zatrudniona na moment nadania) 

- tytuł naukowy = profesor 

- data uzyskania zawiera się w przedziale: <data od ankiety; 

data do ankiety> 

- jednostka przeprowadzająca postępowanie =  brak 

ograniczenia (w przypadku braku danych w raporcie 

prezentujemy treść "Wymaga uzupełnienia") 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Rozwój kadry naukowej  

2755 8 - Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora 

albo tytułu profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami 

jednostki, przeprowadzonych w jednostce, zakończonych 
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nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w 

okresie objętym ankietą 

 

WPROWADZENIE RĘCZNE 

Do wykazu jednostka wprowadza dane ręcznie (moduł: Rozwój 

kadry naukowej - Tytuły naukowe / WYKAZ 8 - Wykaz 

postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu 

profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki, 

przeprowadzonych w jednostce, zakończonych nadaniem tytułu 

naukowego profesora albo profesora sztuki w okresie objętym 

ankietą) 

Do wykazu pobieramy dane spełniające warunki: 

- data uzyskania zawiera się w przedziale: <data od ankiety; 

data do ankiety> 

- jednostka przeprowadzająca postępowanie =  jednostka, 

której dotyczy ankieta lub jej jednostki podrzędne 
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Uprawnienia jednostki do nadawania stopni (B7) 
 

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 (B17) 
 

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. W przypadku braku danych wdrożenie nie jest 

pobierane 

 

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 

- załączniki (co najmniej jeden plik) 

 

Dane brane pod uwagę, w przypadku gdy jednostka jest 

podmiotem wdrażającym: 

- nazwa zadania badawczego 

- obszar wiedzy 

- nazwa produktu 
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- opis wdrożenia 

- przychody jednostki (musi być wartość przynajmniej w jednym 

roku budżetowym) 

- załączniki (co najmniej jeden plik) 

/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: 
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- 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 

 

Bierzemy pod uwagę jedynie przychody z lat wchodzących w 

zakres (okres) ankiety jednostki. 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Wdrożenia  

2384 Do ankiety jednostki pobierane są wdrożenia, dla których co 

najmniej jeden rok przychodów wchodzi w okres 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 (B1) 
 

Obszar Nr reguły Opis Komunikat błędu 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia /Dominująca 

dziedzina/dyscyplina 

pracownika  

2678 Określenie dominującej dyscypliny dla pracownika jest 

obowiązkowe. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia /Dominująca 

dziedzina/dyscyplina 

pracownika  

2679 Pole dominująca dziedzina jest obowiązkowe.  

/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 

2623 W tym wypadku wybierani są wszyscy pracownicy, którzy:  
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stosowane ścieżki filtrowania 

danych  

- nie posiadają złożonych oświadczeń na dany rok (brane pod 

uwagę wartości: rok obowiązywania ankiety oraz okres 

obowiązywania ankiety jeśli oświadczenie bezterminowe) 

- 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 

- jeśli oświadczenie bezterminowe to data złożenia 

oświadczenia <= data złożenia wniosku < data końca 

oświadczenia 

- jeśli oświadczenie roczne to data złożenia oświadczenia <= 

data złożenia wniosku < data końca oświadczenia AND rok 

akademicki = RRRR+1 gdzie RRRR jest rokiem z daty złożenia 

wniosku o dotację statutową. 

 

/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 
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/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia /Najczęściej 

stosowane ścieżki filtrowania 

danych  

2627 W tym wypadku wybierani są wszyscy pracownicy, którzy: 
- posiadają wartość "Łączna, co najmniej 3-letnia przerwa w 
świadczeniu pracy" = Tak 
- wartość ta dotyczy wybranej ankiety 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia /Walidacje - 

oznaczanie Gotowy do wysłania, 

Wysłanie do MNiSW  

2921 W dziale B1 wymagane jest podanie co najmniej jednego 

pracownika. 

 

/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. 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia  

2795 W przypadku gdy zatrudnienie, na którym oparte jest 

oświadczenia jest zakończone jako datę zakończenia 

oświadczenia w ankiecie wprowadzamy datę zakończenia tego 

zatrudnienia 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia  

2883 W raporcie ankiety prezentowane są jedynie oświadczenia 

wchodzące w zakres ankiety 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia  

2501 Warunki i algorytm 

Ogólny zakres dat nie może wychodzić poza okres 

obowiązywania ankiety 

 

REGUŁA 1 – wniosek złożony 

Do ankiety jednostki pobierani są pracownicy, którzy: 

- posiadają złożone oświadczenie o zaliczeniu do liczby N w 

roku, w którym jednostka składała wniosek o dotację statutową 

zakresie dat obowiązywania ankiety  

- nie bierzemy pod uwagę oświadczenia odwołane R_2684 
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- świadczenie zostało złożone w danej jednostce naukowej 

R_2281 

- posiadają aktywne zatrudnienie w okresie ankiety (co 

najmniej jeden dzień wspólny) 

- są pracownikami badawczo-rozwojowymi (co najmniej jeden 

warunek zatrudnienie w okresie ankiety był oznaczony jako 

B+R) 

 

Warunek: „posiadają złożone oświadczenie o zaliczeniu do 

liczby N w zakresie dat obowiązywania ankiety roku wniosku o 

dotację statutową” wyliczamy za pomocą: 

1. jeśli oświadczenie roczne : 
(Data złożenia >= data od) AND (Data złożenia <= data do) AND 
(Data końca > data od OR Data końca = null) AND (Rok 
obowiązywania oświadczenia = RRRR+1) 
2. jeśli oświadczenie bezterminowe: 
(Data złożenia >= data od) AND (Data złożenia <= data do) AND 
(Data końca > data od OR Data końca = null) AND (Data złożenia 
>= 25.05.2015) 
 
Gdzie: 
data od = 1.01.RRRR (rok z daty złożenia wniosku o dotację 
statutową) 
data do = 31.12.RRRR (rok z daty złożenia wniosku o dotację 
statutową) 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia  

2540 Do ankiety jednostki pobierani są pracownicy, którzy: 

- są pracownikami badawczo-rozwojowymi (pracownik był 

oznaczony jako B+R według stanu na 31.12.RRRR) 

- posiadają aktywne zatrudnienie na dzień 31.12.RRRR (rok, dla 

którego nie złożono wniosku) 
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powiazanie z jednostką brane jest na podstawie pola 

"Powiązana jednostka" 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia  

2786 Do ankiety jednostki pobierani są pracownicy, którzy: 

- są pracownikami badawczo-rozwojowymi (pracownik był 

oznaczony jako B+R według stanu na dzień przekształcenia) 

- posiadają aktywne zatrudnienie na dzień przekształcenia 

 

powiazanie z jednostką brane jest na podstawie pola 

"Powiązana jednostka" 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia  

2281 Oświadczenie nie są brane pod uwagę w przypadku wskazania 

w oświadczeniu jednostki nienaukowej (podrzędnej) 

 

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia  

2684 W ankiecie nie brane są pod uwagę oświadczenia odwołane  

/Ankieta jednostki naukowej 

/Zatrudnienia  

2907 Oświadczenia złożone w tym samym roku którego dotyczą nie 

są brane pod uwagę. 

 

/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 

 

 


