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Podstawy prawne dot.  danych gromadzonych w module

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

• Art. 346. 1, pkt 5 („Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy 
podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, i obejmuje informacje o 
działalności naukowej”)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i 
Nauce POL-on

• § 5. ust. 3, pkt 8 (Zakres danych)

Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 22 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce POL-on
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Zakres danych – Projekt w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub 

upowszechniania nauki (§ 5. ust. 3, pkt 8 rozporządzenia oraz rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie)

• tytuł projektu,

• streszczenie opisu projektu,

• czy projekt jest realizowany samodzielnie czy w ramach grupy podmiotów,

• czy projekt jest finansowany albo współfinasowany w trybie konkursowym,

• nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,

• wskazanie podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt,

• czy lider grupy podmiotów realizującej projekt jest podmiotem należącym do systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki,

• imiona i nazwisko oraz – jeżeli jest znany – numer ORCID:

– kierownika projektu oraz okres kierowania projektem – w przypadku podmiotu będącego liderem 
grupy podmiotów realizującej projekt,

– kierownika zespołu badawczego w tym podmiocie – w przypadku podmiotu współrealizującego 
projekt,

• czy projekt jest finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy,

Projekt
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Zakres danych – Projekt w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub 

upowszechniania nauki (§ 5. ust. 3, pkt 8 rozporządzenia oraz rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie)

• czy projekt jest finansowany:

– przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany 
Akademickiej, Centrum Łukasiewicz, instytucję zagraniczną lub organizację międzynarodową, 
Fundację na rzecz Nauki Polskiej, ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych,

– w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, programu finansowanego ze środków 
Funduszu Polskiej Nauki, programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii 
Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu, lub w ramach 
programu operacyjnego,

• nazwy instytucji finansujących,

• adresy instytucji finansujących, a w przypadku instytucji zagranicznej – jeżeli jest znany,,

• nazwę konkursu, programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest finansowany,

• nazwa działania lub priorytetu, w ramach którego projekt jest finansowany ,

• wysokość środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu, w tym przez instytucje 
zagraniczne,

• wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym podmiotom współrealizującym projekt 
mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na środki pochodzące od instytucji 
finansujących krajowych i zagranicznych (wyrażoną w złotych),

Projekt
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Zakres danych – Projekt w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub 

upowszechniania nauki (§ 5. ust. 3, pkt 8 rozporządzenia oraz rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie)

• wysokość wkładu własnego (wyrażoną w złotych),

• datę zawarcia umowy lub wydania decyzji przez instytucję finansującą,

• datę rozpoczęcia realizacji projektu,

• datę zakończenia realizacji projektu,

• datę rozliczenia środków finansowych przyznanych na realizację projektu,

• dyscypliny naukowe, w ramach których jest realizowany projekt w danym podmiocie, ze wskazaniem 
procentowego udziału tych dyscyplin w projekcie,

• czy projekt dotyczy upowszechniania nauki,

• słowa kluczowe .

Projekt
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Terminy wprowadzanie danych

• Zakres danych o osiągnieciach wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 
2019 r. powinien być wprowadzony do systemu POL-on w terminie do 21 dni od 
zaistnienia zdarzenia.

• Wsteczne uzupełnienie danych w systemie POL-on 2.0 dotyczy danych od 1.01.2017 
roku należy uzupełnić do 30.06.2021 roku.
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Dostępne filtry 
i wyszukiwarka

Dodaj nowy 
projekt

Sposób prezentowania 
wyników

Alerty błędów lub 
braków danych
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Filtrowanie  i wyświetlanie wyników

Wykaz projektów będzie prezentowany z użyciem następujących filtrów:

• Nazwa,

• Tytuł,

• Podmiot realizujący,

• Kierownik projektu/zespołu badawczego,

• Dziedzina/dyscyplina,

• Konkurs/program/przedsięwzięcie.

Dodatkowo będzie możliwość ograniczenia wyników  do  projektów niezatwierdzonych

Wyniki filtrowania będą prezentowane w widoku jednostkowym i tabelarycznym.



logo Basin

Dane widoczne w widoku tabelarycznym

W tabeli znajdą się następujące kolumny:

• Numer

• Tytuł

• Kierownik projektu

• Konkurs, program, przedsięwzięcie

• Okres realizacji

• Data przyznania

• Jednostki realizujące
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Harmonogram prac

• Planowane wdrożenia II kwartał 2021:

1. Rejestracja informacji o projektach naukowych za pośrednictwem interfejsu

2. Migracja danych z POL-on 1

3. Integracja z systemem OSF na poczet pobierania wybranych danych

4. API 

5. Wymiana danych w formacie CERIF (.xml/JSON)
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Dziękujemy za uwagę

tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl

www.opi.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji-
Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

e-mail:
szkolenia@opi.org.pl

www.szkolenia.opi.org.pl


