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Projekty naukowe 



Projekty 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.); 

• Rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których 
zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych 
jednostek organizacyjnych  
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Ustawa  
o zasadach  

finansowania nauki 
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Informacje ogólne 



Projekty naukowe 

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 …,  
i zawiera informacje o:  
… 
5)  realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach 

obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe;   
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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.  



Projekty naukowe Ustawa o zasadach finansowania nauki 
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 … 



Projekty naukowe 

Dostęp do danych zgromadzonych  
w systemie POL-on 



Projekty naukowe 

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  
w sprawie Systemu Informacji o Nauce 

5.  INFORMACJE O REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ 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) numer umowy; 

7)  data zawarcia umowy; 

8)  data zakończenia umowy; 

9)  koszty poniesione, w tym środki własne; 

10) data rozpoczęcia realizacji projektu; 

11) termin zakończenia realizacji projektu; 

12) nazwa instytucji finansującej; 

13) 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; 

 

 

 GBAORD -  Government Budget Appropriations or Outlays for Research 
and Development 



Projekty naukowe 

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;  



Projekty naukowe 

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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Projekty naukowe 

Rozporządzenie  
w sprawie przyznawania  

kategorii naukowej jednostkom naukowym  
i uczelniom, w których zgodnie z ich 

statutami nie wyodrębniono  
podstawowych jednostek organizacyjnych 
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§ 16.  

1.  Ocena potencjału naukowego jednostki,  
o którym mowa w § 8 pkt 2,  
obejmuje następujące parametry: 

… 

6) aktywność w koordynowaniu i realizacji projektów 
międzynarodowych i krajowych, obejmujących badania 
naukowe lub prace rozwojowe oraz w pozyskiwaniu  
środków finansowych na ich realizację. 

2.  Sposób oceny aktywności jednostki w zakresie,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 6,  
określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 
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§ 17.  

1.  Ocena praktycznych efektów działalności naukowej  
i artystycznej jednostki, o których mowa w § 8 pkt 3,  
obejmuje następujące parametry: 

1) środki finansowe wydatkowane przez jednostkę  
w okresie objętym ankietą  
na realizację projektów obejmujących  
badania naukowe lub prace rozwojowe,  
określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia; 

… 
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia  

w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom,  
w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 

 

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W ANKIECIE 
 

A. DANE PODSTAWOWE: 
… 
 

B. DANE DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEJ OCENY 
… 
10.  MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE PROJEKTY OBEJMUJĄCE 

BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE 
Wykaz projektów obejmujących badania naukowe  
lub prace rozwojowe (rodzaje projektów określa załącznik nr 4 
do rozporządzenia), realizowanych w jednostce w okresie 
objętym ankietą. 
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Wykaz zawiera: 

– tytuł projektu, 

– numer projektu, 

– obszar wiedzy, w ramach którego projekt jest realizowany 
(dotyczy jednostek spełniających warunek uznania  
za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 
rozporządzenia), 

– określenie roli jednostki w zarządzaniu projektem, 

– dane kierownika projektu oraz okres kierowania projektem, 

– informację o wysokości środków finansowych ogółem 
przyznanych na realizację projektu  
(suma środków przyznanych wszystkim instytucjom  
lub jednostkom współrealizującym), 
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– nazwy instytucji lub jednostek współrealizujących projekt, 

– nazwę instytucji finansującej, 

– nazwę programu albo przedsięwzięcia, w ramach którego 
projekt jest finansowany, 

– informację o wysokości środków finansowych przyznanych 
jednostce na poszczególne lata realizacji projektu, 

– rok przyznania środków finansowych, 

– datę rozpoczęcia i datę zakończenia realizacji projektu, 

– informację o wysokości środków finansowych wydatkowanych 
przez jednostkę na realizację projektu w okresie objętym 
ankietą. 



Projekty naukowe Załącznik nr 4 do rozporządzenia  
w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom,  

w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych 
 

SPOSÓB OCENY AKTYWNOŚCI JEDNOSTKI W KOORDYNOWANIU I REALIZACJI 
PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH, OBEJMUJĄCYCH BADANIA 

NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE ORAZ W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH NA ICH REALIZACJĘ 

 

1. RODZAJE PROJEKTÓW: 

r1)  projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe 
finansowane: 
– w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, 
– w ramach programów Unii Europejskiej, 
– w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć 

badawczych, 
– przez zagraniczną instytucję publiczną powołaną w celu wspierania 

działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, 
– przez Bank Światowy lub Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; 
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r2)  projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe 
finansowane: 
–  jako projekty strategiczne lub sektorowe albo inne projekty krajowe 

realizowane przez konsorcja naukowe, 
–  w ramach programów operacyjnych, 
–  jako projekty finansowane w ramach Europejskich i Polskich Platform 

Technologicznych; 

r3)  projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe: 
–   finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, 
–  finansowane przez ministra, 
–  międzynarodowe niewspółfinansowane, 
–  inne krajowe, realizowane przez konsorcja naukowe lub na zlecenie 

krajowych lub międzynarodowych przedsiębiorców, 
– niewymienione w tiret 1–4. 
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2. ROLA JEDNOSTKI W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM: 

z1) koordynacja projektu realizowanego co najmniej z 2 jednostkami 
tworzącymi konsorcjum, mającymi siedzibę w państwach  
członkowskich Unii Europejskiej; 

z2)  koordynacja projektu realizowanego co najmniej z 2 jednostkami 
tworzącymi konsorcjum, kierowanie pakietem zadaniowym  
lub zadaniem w projekcie międzynarodowym lub krajowym; 

z3)  realizacja projektu w ramach konsorcjum  
albo projektu indywidualnego. 
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3. OBLICZANIE OCENY: 

Wynik punktowy (P) jest obliczany z dokładnością do drugiego miejsca  
po przecinku, według wzoru: 

P = m ∗ K 

gdzie: 
m –  oznacza mnożnik dla projektu zgodnie z tabelą, w zależności  

od rodzaju projektu oraz roli jednostki w zarządzaniu projektem; 
K –  oznacza środki finansowe w milionach złotych przyznane jednostce  

w okresie objętym kompleksową oceną na realizację projektów,  
z wyłączeniem środków przyznanych partnerom koordynowanego 
projektu. 
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Tabela mnożników dla projektów 
 
 
 
 
 
 
 

Za jeden projekt jednostka może uzyskać maksymalnie 100 pkt,  
a za wszystkie realizowane w okresie objętym kompleksową  
oceną – maksymalnie 400 pkt. 

z1 z2  z3 

r1  10  8  6 

r2  8 7 5 

r3  6 5 4 
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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/projekty_naukowe/start 
 

w tym (między innymi): 
 
zakres danych: 
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/projekty_naukowe/zakres_danych/start 
 

stosowane reguły: 
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/projekty_naukowe/reguly/start 

 
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/projekty_naukowe/zakres_danych/start
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/projekty_naukowe/reguly/start
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/projekty_naukowe/reguly/start
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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. 



Projekty naukowe 

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. 



Projekty naukowe 

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).  



Projekty naukowe 

Dane należy wprowadzać na poziomie struktury pozwalającym  
na ich prawidłowe przypisanie w procesie parametryzacji  
(czyli np. wydziału, a nie całej szkoły). 
 

Opisy projektów (kompletne) są: 

- widoczne dla użytkowników z ministerstw;  

- powszechnie dostępne  



Projekty naukowe 

Dodatkowe możliwości  
wprowadzone w module  

Projekty naukowe 



Projekty naukowe 

• możliwość oznaczenia projektu jako „Projekt bez kierownika”; 

• możliwość dodania kierownika projektu będącego: pracownikiem, 
studentem lub doktorantem jednostki; 

• możliwość określenia kierownika jako osoby spoza systemu; 

• możliwość podania historii zmian kierownika projektu  
(ale musi być spełniony warunek: w danym okresie tylko jedna 
osoba może być kierownikiem projektu); 

• wpisanie istniejącego numeru projektu powoduje wyświetlenie  
listy projektów - można się do wybranego z nich „dopisać”; 

• możliwość zdefiniowania więcej niż jednego konsorcjum 
realizującego projekt;  



Projekty naukowe 

• wprowadzenie dodatkowego opisu dla konsorcjum; 

• wprowadzenia jednostki (wykonującej projekt),  
której nie ma w systemie POL-on; 

• 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”; 

• w „Opisie efektów” można wskazywać tylko te pozycje, które zostały 
wprowadzone do systemu POL-on – tylko te, które spełniają 
warunki konieczne do ich wprowadzenia w danym wykazie; 



Projekty naukowe 

• dodanie reguły: wartość „Przyznane środki ogółem” może  
edytować dowolna jednostka powiązana z projektem w przypadku, 
gdy liderem projektu jest jednostka spoza systemu lub gdy lider  
nie został oznaczony; 

• możliwość wskazania podziału przyznanych środków na 
poszczególne lata pojawia się dopiero po wpisaniu wartości ogółem; 

• wyłączono regułę: – „Suma środków w podziale na lata budżetowe 
nie może być większa niż Środki finansowe ogółem przyznane  
na realizację projektu [PLN]” (dane w obcej walucie); 

• wyłączono regułę: „Wartość kosztów poniesionych nie może być 
niższa niż suma środków poniesionych przez jednostkę w podziale 
na lata budżetowe”. 



Projekty naukowe 

Możliwości wprowadzania danych  
w module  

Projekty naukowe 
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projekt naukowy 

Ankieta 
jednostki 

2009-2012 
(projekty 

rozpoczęte  
w okresie oceny) 

Niekompletny opis projektu 
(do uzupełnienia i zaakceptowania) 



Projekty naukowe 

Opis podstawowy 
projektu naukowego 



Projekty naukowe 

kierownik projektu 

daty pełnienia funkcji 

Pracownik jednostki znajdujący się w systemie 
lub „nowa” osoba (również zagraniczna). 

Możliwy „projekt bez kierownika”. 

jednostka realizująca projekt 

umowa na realizację projektu 

daty obowiązywania, kwota, 
jednostka finansująca 

projekt naukowy jednostka finansująca 

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

Możliwość podawania „konsorcjów”. 



Projekty naukowe 

Krok 1. 
•  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 

Krok 2. 
•  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 
 

Krok 3. 
•  Słowa kluczowe 
•  Streszczenie projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodawanie nowego opisu projektu 



Projekty naukowe 

Krok 1. 
•  Numer projektu  
•  Tytuł projektu  
•  Kierownik projektu 
•  Data rozpoczęcia projektu 
•  Termin zakończenia projektu 
•  Rola jednostki w zarządzaniu 

projektem 
• Liczba wykonawców 
•  Status projektu 
•  Klasyfikacja GBAORD 
• Dziedzina/dyscyplina 
 

Krok 2. 
•  Numer projektu  
•  Tytuł projektu  
•  Kierownik projektu 
• Instytucja/jednostka 
• Jednostka będąca liderem 

projektu 
• Numer umowy 
• Data zawarcia umowy 
• Data zakończenia umowy 
• Jednostka finansująca 
• Środki finansowe przyznane 

jednostce 
• Koszty poniesione 
• Środki własne 

 
 

„Dopisanie się” do projektu 



Projekty naukowe 

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. 
•  Instytucje finansujące (lista) 
•  Rodzaj projektu  
•  Nazwa programu, w ramach 

którego finansowany jest 
projekt 

• Notatki dodatkowe 
 
 
 
 
 
 

Krok 3. 
•  Słowa kluczowe 
•  Streszczenie projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edycja istniejącego opisu projektu 
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Opis efektów 
projektu naukowego 



Projekty naukowe 

patenty lub prawa 
ochronne 

nieruchomość i 
infrastruktura 

projekt naukowy 

wdrożenia 

działania 
popularyzatorskie 
(tekst lub plik PDF) 

konferencje 

efekty praktyczne 

opis efektów 
(tekst lub plik 

PDF) 

publikacje 
[PBN] 



Projekty naukowe 

 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę! 
 
 

Koniec części „teoretycznej” 
 

dr Piotr Rodzik 

POLON_szkolenia@opi.org.pl 
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