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Biblioteki naukowe 

Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  
(ostatnia nowelizacja – tekst jednolity - 8 grudnia 2017 r.); 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce  
(ostatnia nowelizacja 11 marca 2016 r.); 
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Informacje ogólne 
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Ustawa o zasadach finansowania nauki 
 

Art. 4c.  

1. Minister prowadzi System Informacji o Nauce  
w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji  
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”,  
zwany dalej „Systemem”.  
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… 

3. System obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej 
jednostek naukowych i jej efektach …, 
i zawiera informacje o:  

… 

11) bibliotekach naukowych w jednostkach naukowych  
lub w uczelniach;   
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Wprowadzanie danych do systemu  
i ich aktualizowanie 
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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.  
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Art. 18. 1. Finansowanie działalności statutowej obejmuje:  

1) utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:  
a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej,  

w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,  
b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,  
c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, z zastrzeżeniem ust. 3,  
d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o których mowa w lit. a, 

niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej,  
e) współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w lit. a,  
f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, dotycząca zadań określonych w art. 25 ust. 1,  
h) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb 

rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów 
komercjalizacji,  

i) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów 
doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;  

1a) koszty restrukturyzacji jednostek naukowych;  
2) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej;  
2a) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej  

lub w uczelni;  
3) działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów 

badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;  

4) działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności  
do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach,  
w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych  
oraz publikacji naukowych.  
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7.  Nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowe wprowadzenie 
danych i informacji do Systemu może skutkować wstrzymaniem 
finansowania do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.  

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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Rozporządzenie 

w sprawie Systemu Informacji o Nauce 

§ 3. 
1.  Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt 1–11 i 14 

ustawy, są aktualizowane dwa razy w roku według stanu  
na dzień:  
1)  30 czerwca – w terminie do końca sierpnia danego roku;  
2)  31 grudnia – w terminie do końca lutego następnego roku.  

2.  Informacje, o których mowa … 



Biblioteki naukowe 

Dostęp do danych zgromadzonych  
w systemie POL-on 
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Art. 4c.  

12. Dostęp do danych i informacji,  
o których mowa w ust. 3, 4 i 10, przysługuje  
Ministrowi,  
ministrowi nadzorującemu jednostkę naukową,  
kierownikowi jednostki naukowej zatrudniającej pracownika 
naukowego i  
Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych,  
a w przypadku uczelni – także rektorom w zakresie dotyczącym 
kierowanych przez nich jednostek naukowych.  
Dostęp do danych i informacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1–9, 
przysługuje również Narodowemu Centrum Nauki,  
zwanemu dalej „Centrum Nauki”.  
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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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Dane zamieszczane w systemie 
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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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Pomoc systemu POL-on 
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Pomoc systemu POL-on dla omawianego modułu: 
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/biblioteki_naukowe/start 

w tym (między innymi): 

zakres danych: 
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/biblioteki_naukowe/zakres_danych/start 

często zadawane pytania: 
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/biblioteki_naukowe/faq/faq 

 
Filmy – szkolenia internetowe 

Szkolenia dostępne są dla zalogowanego użytkownika poprzez menu 
główne w pozycji Pomoc ► Filmy szkoleniowe. 
Zakres dostępnych filmów jest niezależny od roli posiadanych w systemie  
przez danego użytkownika. 
Filmy są również dostępne na stronach pomocy dla danego modułu. 

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/projekty_naukowe/start
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/projekty_naukowe/start
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/projekty_naukowe/zakres_danych/start
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/biblioteki_naukowe/faq/faq
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/biblioteki_naukowe/faq/faq
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Użytkownicy i role w systemie POL-on 
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Administrator ministerstwa ma uprawnienia do dodawania  
i edycji danych użytkowników instytucji nadzorowanych  
przez to ministerstwo.  

Tryb uzyskiwania przez instytucje dostępu do systemu został określony  
w Rozporządzeniu w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli 
akademickich i pracowników naukowych. W efekcie rozpatrzenia 
wniosku instytucja składająca wniosek otrzymuje dostęp do systemu 
POL-on - czyli zostaje zarejestrowany w systemie użytkownik,  
który jest administratorem danych tej instytucji w systemie POL-on. 

Administrator instytucji (rola systemowa: INST_ADM lub 
INST_NAUK_ADM) ma uprawnienia do dodawania i edycji danych 
wszystkich użytkowników, ale wyłącznie mających dostęp  
do danych administrowanej instytucji. 
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Jeżeli użytkownikowi z danej instytucji nadano rolę administratora 
danych w systemie POL-on, to tylko on może administrować  
danymi użytkowników tej jednostki.  
Zakładanie kont i nadawanie ról leży WYŁĄCZNIE  
w gestii administratora danej instytucji  
(nie robi tego ani ministerstwo ani OPI PIB). 
 
W systemie obowiązuje „dziedziczenie w dół” ról i uprawnień. 
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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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Możliwości wprowadzania danych 
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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 i jej adresu  
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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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Opis biblioteki 
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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 

(dane za rok sprawozdawczy) 

Za rok 2011 

Za rok 2012 

Za rok 2013 
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Zakres danych 

Dane biblioteki: 

• profil, 
• system biblioteczno-informacyjny, 
• zakres tematyczny i charakterystyka zbiorów, 
• katalogi, 
• bazy (inne niż dostępne w WBN), 
• godziny otwarcia; 
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Informacje praktyczne:  
(dane sprawozdawcze podawane za każdy rok kalendarzowy) 

• rok sprawozdawczy, 
• czy biblioteka naukowa użytkuje komputerowy system 

biblioteczny – jeżeli tak to jaki, 
• repozytorium uczelniane lub instytucjonalne  
o czy biblioteka prowadzi repozytorium, 
o liczba obiektów pełnotekstowych w bibliotece cyfrowej, 
o liczba obiektów pełnotekstowych w repozytorium, 
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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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Dziękuję za uwagę. 
 

Koniec części „teoretycznej” 
 

dr Piotr Rodzik 

POLON_szkolenia@opi.org.pl 
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