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Inwestycje 



Inwestycje 

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:  
… 
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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… 

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.  
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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 
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 
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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. 

Istnieje również rola INST_INWESTYCJE_PODGLAD,  
która pozwala tylko na podgląd danych (bez możliwości 
przeprowadzania na nich jakichkolwiek operacji).  
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Rola ta daje również możliwość przeglądania pełnych  
(dla całej instytucji) zestawień danych dla infrastruktury  
i nieruchomości. 

TYLKO ROLA INST_INWESTYCJE_ADM umożliwia 
dodawanie i usuwanie informacji dotyczących powiązania 
inwestycjami  z pozycjami wykazów infrastruktury i 
nieruchomości. 

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* 
3. Dodatkowe informacje 
4. Łączny koszt inwestycji* (PLN) 
5. Status* 

 
* wartości obowiązkowe 

Inwestycje 



Informacje dodatkowe: 

1. Instytucje/jednostki związane z inwestycją* 
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). 

Inwestycje 



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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