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Biblioteki naukowe 

Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki  
(ostatnia nowelizacja 15 stycznia 2015 r.);  

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o 
Nauce. 



Ustawa 
Art. 4c.  
1. Minister prowadzi System Informacji o Nauce w ramach 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 
Wyższym „POL-on”, zwany dalej „Systemem”.  

2. … 
3. System obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej 

jednostek naukowych i jej efektach oraz …, i zawiera informacje o:  
… 
11) bibliotekach naukowych w jednostkach naukowych lub w 

uczelniach;   
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… 

6.  Jednostki naukowe, które posiadają kategorię naukową i 
ubiegają się o środki finansowe na zadania, o których mowa w 
art. 18 ust. 1, są obowiązane do wprowadzania do Systemu oraz 
systematycznego aktualizowania danych i informacji, o których 
mowa w ust. 3 i 10. Za prawidłowość, rzetelność i terminowość 
danych i informacji wprowadzanych do Systemu odpowiada 
kierownik jednostki naukowej.  

7.  Nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowe wprowadzenie 
danych i informacji do Systemu może skutkować wstrzymaniem 
finansowania do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.  

Biblioteki naukowe 



8.  W przypadku przekazania środków finansowych na naukę w 
wysokości ustalonej w oparciu o dane wprowadzone do Systemu 
przez jednostkę naukową, o której mowa w ust. 6, nieprawidłowo, 
nierzetelnie lub nieterminowo, Ministrowi przysługuje prawo do 
żądania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych. 
Zwrot tych środków następuje na zasadach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.  
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13. Dane i informacje, o których mowa w ust. 3, 4 i 10,  
z wyłączeniem informacji o przychodach jednostki naukowej,  
o których mowa w ust. 3 pkt 14,  
oraz danych, o których mowa w ust. 10 pkt 5–8 i 10–12,  
są powszechnie dostępne.  
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Nowelizacja ustawy 
(przepis przejściowy) 

Art. 9.  Jednostki naukowe, o których mowa w art. 4c ust. 6 ustawy, 
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i 
informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 10 ustawy, o 
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. Dane i informacje wprowadza się za okres 
od dnia 1 stycznia 2013 r. 
(ustawa weszła w życie 25.05.2015) 
 
Komunikat Ministra 
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Rozporządzenie 
§ 3. 1.  Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 ustawy, są 

aktualizowane raz na kwartał według stanu na koniec 
każdego kwartału, w terminie do 30 dnia miesiąca 
następującego po danym kwartale, z zastrzeżeniem  
ust. 2-6. 
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Załącznik do Rozporządzenia 
11. INFORMACJE O BIBLIOTEKACH NAUKOWYCH W JEDNOSTKACH 

NAUKOWYCH LUB  W UCZELNIACH 

1) nazwa biblioteki naukowej; 

2) nazwa organizatora; 

3) dane adresowe; 

4) dane o bibliotece naukowej: 
a) profil, 
b) system biblioteczno-informacyjny, 
c) charakterystyka zbiorów, 
d) bazy kupione i tworzone lokalnie, dostępne w bibliotece, 
e) godziny otwarcia; 
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5) dane za rok sprawozdawczy: 

a) rok sprawozdawczy, 

b) czy biblioteka naukowa użytkuje komputerowy system 
biblioteczny, 

c) czy biblioteka naukowa prowadzi repozytorium 
uczelniane lub instytucjonalne, w tym: 
- liczba obiektów pełnotekstowych w bibliotece cyfrowej, 
- liczba obiektów pełnotekstowych w repozytorium, 

d) informacje o dostosowaniu biblioteki naukowej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych: 
- dla osób na wózkach inwalidzkich, 
- dla użytkowników niewidzących i słabowidzących,  
- wejście do budynku, 
- wewnątrz budynku, 
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e) czy biblioteka naukowa umożliwia: 
- podłączenie własnego komputera użytkownika, 
- dostęp do gniazda internetowego, 
- korzystanie z Internetu bezprzewodowego, 
- korzystanie z Internetu szerokopasmowego, 

f) czy biblioteka naukowa udostępnia zasoby w ramach 
Wirtualnej Biblioteki Nauki. 
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Realizacja modułu  
w Systemie POL-on 
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Moduł dostępny jest z menu głównego POL-on – opcja  
Biblioteki naukowe -> Zestawienie bibliotek naukowych 
Do obsługi modułu służy rola:  
INST_BIB  
nadawana na dowolnym poziomie struktury instytucji. 

Istnieje również rola INST_BIB_PODGLAD,  
która pozwala tylko na podgląd danych (bez możliwości 
przeprowadzania na nich jakichkolwiek operacji).  
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Uwaga!  

Wszystkie informacje o bibliotece wprowadzone  
do systemu POL-on są powszechnie dostępne za 
pośrednictwem zestawień systemu. 
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Rola INST_BIB pozwala na: 
• edycję danych opisowych biblioteki, 
• dodawanie i edycję informacji praktycznych w formie 

rocznych sprawozdań. 

Rola INST_BIB nie pozwala na:  
• oznaczenie danej jednostki jako „biblioteka”  
• edycję danych podstawowych jednostki ani jej adresu  

Rola INST_ADM lub INST_NAUK_ADM pozwala na:  
• oznaczenie danej jednostki jako „biblioteka” 
• edycję danych podstawowych jednostki ani jej adresu  
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Osoba posiadająca rolę  
INST_ADM  

lub  
INST_NAUK_ADM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba posiadająca rolę 
INST_BIB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteka 

Dane podstawowe 

Dane adresowe 

Dane opisowe biblioteki 

Informacje praktyczne 

Za rok 2011 

Za rok 2012 

Za rok 2013 
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Zakres danych: 

Dane biblioteki: 

• profil, 
• sieć biblioteczno-informacyjna / filie, 
• zakres tematyczny i charakterystyka zbiorów, 
• katalogi, 
• bazy (inne niż dostępne w WBN), 
• godziny otwarcia; 
 

* wartości obowiązkowe 
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Dane sprawozdawcze: 

• rok sprawozdawczy, 
• użytkowany program komputerowy; 
• czy biblioteka naukowa korzysta z bibliotek cyfrowych, 

jeżeli tak, to z jakich; 
• czy biblioteka naukowa użytkuje komputerowy system 

biblioteczny*; 
• repozytorium uczelniane lub instytucjonalne  
o czy biblioteka prowadzi repozytorium*, 
o liczba obiektów pełnotekstowych w bibliotece 

cyfrowej*, 
o liczba obiektów pełnotekstowych w repozytorium*, 

* obecnie jeszcze brak w systemie POL-on 
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• dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

o wejście do budynku dostosowane dla osób na 
wózkach inwalidzkich 

o wnętrze budynku dostosowane dla osób na 
wózkach inwalidzkich 

o dla użytkowników niewidzących i słabowidzących 
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• biblioteka naukowa umożliwia: 
o podłączenie własnego komputera użytkownika, 
o dostęp do gniazda internetowego, 
o korzystanie z Internetu bezprzewodowego, 
o korzystanie z Internetu szerokopasmowego, 

• czy biblioteka naukowa udostępnia zasoby w ramach 
Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

• dodatkowy opis. 
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Nowy system Pomocy 

• Dostępny pod adresem 
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php ; 

• Zastąpi dotychczasową Pomoc systemu; 

• Ma mieć charakter „merytoryczny”; 

• Jest w trakcie tworzenia – nie wszystkie opisy zostały 
jeszcze utworzone. 
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Dziękuję za uwagę. 
 

Koniec części „teoretycznej” 
 

dr Piotr Rodzik 

POLON_szkolenia@opi.org.pl 
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