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Projekty naukowe

Projekty 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.
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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:
…
5) realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach
obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe;
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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
5. INFORMACJE O REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTĘ NAUKOWĄ
PROJEKTACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH
OBEJMUJĄCYCH BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE

1) numer projektu;
2) tytuł projektu;
3) środki finansowe ogółem przyznane na realizację
projektu (suma środków przyznanych instytucjom lub
jednostkom współrealizującym);
4) dane kierownika projektu oraz okres kierowania
projektem;
5) środki finansowe przyznane jednostce naukowej na
poszczególne lata realizacji projektu;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

numer umowy;
data zawarcia umowy;
data zakończenia umowy;
koszty poniesione, w tym środki własne;
data rozpoczęcia realizacji projektu;
termin zakończenia realizacji projektu;
nazwa instytucji finansującej;
nazwa programu lub przedsięwzięcia w ramach,
którego projekt jest finansowany;
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14) Instytucje lub jednostki współrealizujące projekt;
15) status projektu (zakończony/zrealizowany,
zakończony/niezrealizowany, w trakcie realizacji);
16) klasyfikacja GBAORD (rozdział, podrozdział);
17) dziedzina, w ramach, której projekt jest realizowany;
18) dyscyplina, w ramach, której projekt jest realizowany;
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19)rodzaj projektu:
a) projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej,
b) projekt w ramach programu Unii Europejskiej,
c) projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub
przedsięwzięcia badawczego,
d) projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki,
e) projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
f) projekt finansowany przez zagraniczną instytucję publiczną powołaną w celu wspierania
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej,
g) projekt finansowany przez Bank Światowy lub Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
h) projekt finansowany w ramach programu operacyjnego,
i) projekt międzynarodowy niewspółfinansowany,
j) projekt strategiczny lub sektorowy oraz inny projekt krajowy realizowany w konsorcjum
naukowym,
k) projekt finansowany w ramach europejskich i krajowych Platform Technologicznych,
l) inne projekty realizowane w kraju, w konsorcjach naukowych lub na zlecenie krajowych
lub międzynarodowych podmiotów gospodarczych,
m) projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki,
n) inne projekty;
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20) słowa kluczowe;
21) rola jednostki naukowej w zarządzaniu projektem:
a) koordynacja projektu z co najmniej trzema jednostkami
tworzącymi konsorcjum, mającymi siedzibę w państwach
członkowskich Unii Europejskiej,
b) koordynacja projektu z co najmniej trzema jednostkami
tworzącymi konsorcjum, kierowanie pakietem zadaniowym
lub zadaniem w projekcie międzynarodowym lub
krajowym,
c) wyłącznie wykonawca projektu w ramach konsorcjum lub
projektu indywidualnego;
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22) publikacje naukowe, monografie naukowe, uzyskane
prawa ochrony własności przemysłowej, będące
wynikiem realizacji projektu oraz wyłączne prawo do
ochrony roślin, w tym dane podstawowe i opis efektów
prowadzonych badań naukowych, wdrożenia,
konferencje, efekty praktyczne i działania
popularyzatorskie;
23) streszczenie osiągniętych wyników (cel badań
naukowych lub prac rozwojowych, opis
najważniejszych osiągnięć, w tym o wykorzystaniu
praktycznym uzyskanych wyników).
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Realizacja modułu
w Systemie POL-on
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Moduł dostępny jest z menu głównego POL-on – opcja
Projekty naukowe -> Wykaz projektów naukowych

Do obsługi modułu służy rola
INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM

nadawana na dowolnym poziomie struktury instytucji.
Istnieje również rola INST_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLAD,
która pozwala tylko na podgląd danych (bez możliwości
przeprowadzania na nich jakichkolwiek operacji).
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Dane należy wprowadzać na poziomie struktury
pozwalającym na ich prawidłowe przypisanie w procesie
parametryzacji (czyli wydziału, a nie całej szkoły).

Kompletne opisy projektów są:
- widoczne dla użytkowników z ministerstw;
- powszechnie dostępne
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Wprowadzone zmiany w zakresie Projektów naukowych:
• Umożliwienie oznaczenia projektu jako „Projekt bez
kierownika”;
• Możliwość dodania kierownika projektu będącego:
pracownikiem, studentem lub doktorantem jednostki;
• Możliwość określenia kierownika jako osoby spoza
systemu;
• Rozszerzenie zakresu danych projektu o dziedzinę i
dyscyplinę, w ramach których projekt jest realizowany;
• Dodanie słownik określającego rolę jednostki w
zarządzaniu projektem;
• Umożliwienie wprowadzanie opisu dla konsorcjum;
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• Możliwość zdefiniowania więcej niż jednego konsorcjum
realizującego projekt;
• Rozszerzenie wprowadzanych danych o jednostkach spoza
systemu o numery NIP i KRS;
• Podział środków na lata budżetowe;
• Dodanie słownika rodzajów projektu;
• Zaktualizowanie słowników:
o Rodzaj/program/podprogram,
o Jednostki finansujące,
o Typ jednostki wnioskującej.
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• Rozszerzenie słownika Rodzaj/program/podprogram o:
o program BONUS-185;
o projekt badawczy habilitacyjny (finansowany na podstawie
ustawy z 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki).
• Rozszerzenie słownika Rola jednostki w zarządzaniu projektem o:
o koordynacja projektu z co najmniej dwoma jednostkami
tworzącymi konsorcjum, mającymi siedzibę w państwach Unii
Europejskiej;
o koordynacja projektu z co najmniej dwoma jednostkami
tworzącymi konsorcjum, kierowanie pakietem zadaniowym lub
zadaniem w projekcie międzynarodowym lub krajowym.
• Dodanie reguły: Przyznane środki ogółem może edytować
dowolna jednostka powiązana z projektem w przypadku gdy
liderem projektu jest jednostka spoza systemu.
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Ankieta jednostki
2009-2012

wstępny import

import

(do uzupełnienia i zaakceptowania)

projekt naukowy

dodawanie
i edycja

Niekompletny opis projektu

„ręczny”

system OSF

interfejs POL-on

Projekty naukowe

Opis podstawowy projektu
Pracownik jednostki znajdujący się w systemie
lub „nowa” osoba (również zagraniczna).
Możliwy „projekt bez kierownika”.

kierownik projektu
daty pełnienia funkcji

jednostka finansująca

projekt naukowy

umowa na realizację projektu

Jednostki znajdujące się w systemie lub
„nowe”
(również zagraniczne).
Możliwość podania „konsorcjów”.

daty obowiązywania, kwota,
jednostka finansująca

jednostka realizująca projekt
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Dodawanie nowego opisu projektu
Krok 1.

Krok 2.

Krok 3.

Instytucja/jednostka
Numer projektu
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Data rozpoczęcia projektu
Termin zakończenia
projektu
• Jednostka - lider projektu
• [Przyznane środki ogółem]
• Jednostka wnioskująca
• Rola jednostki w
zarządzaniu projektem
• Liczba wykonawców
• Status projektu
• Klasyfikacja GBAORD
• Dziedzina/dyscyplina

• Instytucje finansujące
(lista)
• Numer umowy
• Data zawarcia umowy
• Data zakończenia umowy
• Jednostka finansująca
• Środki przyznane
jednostce
• Koszty poniesione
• Środki własne
• Rodzaj projektu
• Nazwa programu, w
ramach którego
finansowany jest projekt
• Notatki dodatkowe

• Słowa kluczowe
• Streszczenie projektu

•
•
•
•
•
•
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Edycja istniejącego opisu projektu
Krok 1.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Numer projektu
Tytuł projektu
Kierownik projektu
Data rozpoczęcia projektu
Termin zakończenia
projektu
[Przyznane środki
ogółem]
Liczba wykonawców
Status projektu
Klasyfikacja GBAORD
Dziedzina/dyscyplina

Krok 2.

Krok 3.

• Instytucje finansujące
(lista)
• Rodzaj projektu
• Nazwa programu, w
ramach którego
finansowany jest projekt
• Notatki dodatkowe

• Słowa kluczowe
• Streszczenie projektu
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Opis efektów realizacji projektu
patenty lub
prawa ochronne

publikacje

opis efektów
(tekst lub plik
PDF)

wdrożenia
konferencje

projekt naukowy

nieruchomość i
infrastruktura

efekty praktyczne

działania
popularyzatorskie
(tekst lub plik PDF)
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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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