
Dane finansowe instytucji: 
omówienie zakresu planowanego modułu

BARBARA MUSZYŃSKA

26.01.2021



logo Basin

Podstawa prawna i zakres modułu

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Art. 346 ust. 1. 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:

15) nakładach na badania naukowe i prace rozwojowe;

16) źródłach pochodzenia środków i wynikach finansowych;

17) przychodach z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej 
lub know-how związanego z tymi wynikami.

§ 5 ust. 6-8 rozporządzenia ws. POL-on 
– szczegółowy zakres rejestrowanych danych
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Struktura modułu

Źródła pochodzenia 
środków i wyniki 

finansowe

Przychody z usług 
badawczych na 

zlecenie

Przychody z tytułu 
komercjalizacji wyników 

działalności naukowej 
oraz know-how 

związanego z tymi 
wynikami

Nakłady na badania 
naukowe i prace 

rozwojowe

MIGRACJA
OD 2017

Finanse jednostki

WPROWADZANIE 
DANYCH BEZPOŚREDNIO 
DO NOWEGO MODUŁU
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Terminy i role

UDOSTĘPNIENIE MODUŁU

planowane na koniec I kwartału 2021 

TERMINY RAPORTOWANIA

Na bieżąco za każdy rok budżetowy, nie później niż do 31 marca roku 
następującego po roku, w którym uzyskano przychód lub na który środki 
finansowe zostały przyznane, według stanu na dzień 31 grudnia*
(§ 12 ust. 1 pkt 2 c rozporządzenia ws. POL-on  wg brzmienia po 
nowelizacji z 22 grudnia 2020 r.)

ROLE

INST_FIN 

INST_FIN_PODGLAD
INST_DS
INST_DS_PODGLAD

*Z pewnymi wyjątkami dotyczącymi roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji
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Nawigacja po module

Widoki z makiet – mogą ulec zmianie
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Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe

Lista zestawień raportowanych 
corocznie (od 2017)

Wartość nakładów ogółem

Wartość nakładów 
inwestycyjnych

Przejście do 
szczegółów
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Źródła pochodzenia środków i wyniki finansowe

Lista zestawień raportowanych 
corocznie (od 2017)

Przejście do 
szczegółów
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Przychody z usług badawczych na zlecenie
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Przychody z tytułu komercjalizacji 



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


