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Inwestycje

Inwestycje

Podstawy prawne
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(ostatnia nowelizacja 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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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:
…
12) realizowanych inwestycjach, nieruchomościach będących w
posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowanych oraz
infrastrukturze naukowo-badawczej i źródłach jej finansowania;
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Wprowadzanie danych do systemu
i ich aktualizowanie

Inwestycje

…
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.

Ustawa o zasadach finansowania nauki
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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
§ 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 w art. 4c:
…
2) ust. 3 pkt 12 i 13 ustawy, (inwestycje, nieruchomości i infrastruktura)
…
– są aktualizowane według stanu na dzień 31 grudnia,
w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.
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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.
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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
12. INFORMACJE O REALIZOWANYCH INWESTYCJACH, NIERUCHOMOŚCIACH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU JEDNOSTKI NAUKOWEJ LUB PRZEZ NIĄ
UŻYTKOWANYCH ORAZ INFRASTRUKTURZE NAUKOWO-BADAWCZEJ I
ŹRÓDŁACH JEJ FINANSOWANIA

1) inwestycje:
a) nazwa inwestycji,
b) stan realizacji inwestycji,
c) okres realizacji inwestycji,
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d) opis inwestycji,
e) łączny koszt inwestycji w zł,
f) jednostki naukowe, dla których realizowana jest inwestycja,
g) nieruchomości związane z inwestycją,
h) infrastruktura związana z inwestycją,
i) środki finansowe na inwestycję w podziale na lata
(źródło finansowania, kwota);
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Realizacja modułu
w Systemie POL-on

Inwestycje

Pomoc systemu POL-on

Pomoc systemu POL-on dla omawianego modułu:
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https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/inwestycje/start
w tym (między innymi):
zakres danych:
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/inwestycje/zakres_danych/start

często zadawane pytania:
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/inwestycje/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.
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Użytkownicy i role w systemie POL-on

Administrator ministerstwa ma uprawnienia do dodawania
i edycji danych użytkowników instytucji nadzorowanych
przez to ministerstwo.
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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
Inwestycje -> Zestawienie inwestycji w nieruchomości i
infrastrukturę
-> Zestawienie dotacji inwestycji w rozbiciu na lata
Do obsługi modułu służy rola:
INST_INWESTYCJE_ADM
nadawana tylko dla całej instytucji.
Rola ta daje również możliwość przeglądania pełnych
(dla całej instytucji) zestawień danych dla infrastruktury
i nieruchomości.
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Istnieje również rola INST_INWESTYCJE_PODGLAD,
która pozwala tylko na podgląd danych (bez możliwości
przeprowadzania na nich jakichkolwiek operacji).
TYLKO ROLA INST_INWESTYCJE_ADM umożliwia dodawanie
i usuwanie informacji dotyczących powiązania inwestycjami
z pozycjami wykazów infrastruktury i nieruchomości
(można wskazać TYLKO te pozycje, które wprowadzono do systemu POL-on).

Usuwanie powiązania nie wpływa na dane zamieszczone
w odpowiednim wykazie.
Dane o inwestycjach realizowanych przez jednostkę
są powszechnie dostępne za pośrednictwem zestawień
systemu POL-on.
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Zakres danych:
Informacje podstawowe:
1. Nazwa inwestycji*
2. Termin realizacji od*
3. Termin realizacji do*
4. Dodatkowe informacje
5. Łączny koszt inwestycji* (PLN)
6. Status*
7. Instytucja(jednostka), dla której realizowana
jest/była inwestycja
* wartości obowiązkowe
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Informacje dodatkowe:
1. Inne instytucje/jednostki, których dotyczyła inwestycja
2. Nieruchomości związane z inwestycją
3. Infrastruktura związana z inwestycją
4. Wykaz dotacji przeznaczonych na realizację inwestycji
* wartości obowiązkowe
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Wykaz dotacji przeznaczonych na realizację inwestycji
1. Rok, na który została przyznana dotacja*;
2. Kwota*;
3. Źródło dotacji*:
• Środki z budżetu państwa: Cześć 28 - Nauka
• Środki z budżetu państwa: Cześć 38 - Szkolnictwo Wyższe
• Środki z Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego (ZPORR)
• Środki z Unii Europejskiej: Program Infrastruktura i Środowisko (POiŚ)
• Środki z Unii Europejskiej: Rozwój Polski Wschodniej (RPW)
• Środki z Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny (RPO)
• Środki własne instytucji
• Inne (należy podać jakie)

* wartości obowiązkowe
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Korekta i zmiana
Korekta jest to poprawienie nieprawidłowo wpisanej danej.
W ramach posiadanych uprawnień można korygować wszystkie
wprowadzone elementy opisu nieruchomości i/lub inwestycji.
Zmiana jest to wynikająca z pewnych przyczyn faktyczna zmiana opisu
obiektu
(np. zmiana tytułu prawnego do nieruchomości) pojawiająca się
z określoną datą (np. data zakupu).
Zmiany muszą być wprowadzane w porządku chronologicznym.
Ostatnią wprowadzoną zmianę można „wycofać”.
Uwaga!
Wycofanie zmiany powoduje usunięcie korekt atrybutów podlegających
zmianie wprowadzonych po dokonaniu zmiany.
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Zmianie podlega:
• termin realizacji inwestycji;
• status.
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Rola INST_INWESTYCJE_ADM ponadto umożliwia:
• przeglądanie pełnego wykazu infrastruktury – dla całej instytucji;
• dodawanie (lub usunięcie) do dowolnej pozycji wykazu infrastruktury
informacji o inwestycjach, w ramach których infrastruktura została
zakupiona (lub wytworzona);

• przeglądanie pełnego wykazu nieruchomości – dla całej instytucji;
• dodawanie (lub usunięcie) do dowolnej pozycji wykazu nieruchomości
informacji o inwestycjach, w ramach których nieruchomość została
zakupiona (zbudowana lub wyremontowana).

Dziękuję za uwagę.
Koniec części „teoretycznej”.
dr Piotr Rodzik
POLON_szkolenia@opi.org.pl
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