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Sprawozdania wdrożone w ostatnim półroczu

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2020 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019 

Ankieta EN-1 za rok akademicki 2020/2021 – sprawozdanie o liczbie 
kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 składane przez instytuty Sieci 
Badawczej Łukasiewicz 

Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

DOSTĘPNA W POL-ON 1, 
OD PAŹDZIERNIKA 2020

SKŁADANE W FORMACIE PDF, 
DOSTĘPNE OD WRZEŚNIA

2020

DOSTĘPNA OD 11 I 2021
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Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA FORMULARZA:

• uczelnie publiczne podlegające pod MEiN

• uczelnie kościelne podlegające pod MEiN

• uczelnie niepubliczne

+ Instytucja ma dostęp do sprawozdania tylko, jeżeli:

• data jej utworzenia jest wcześniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego oraz 

• data zakończenia działalności instytucji (likwidacji lub 
przekształcenia) jest pusta lub późniejsza niż 31 grudnia roku 
sprawozdawczego

TERMIN SKŁADANIA: 31 STYCZNIA 2021



logo Basin

Wybierz właściwy rok 
sprawozdawczy

STATUS: UDOSTĘPNIONE
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STATUS: UDOSTĘPNIONE
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Dla każdego miesiąca należy wprowadzić przeciętne 
miesięczne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 

przeliczeniu na pełne etaty z 2 miejscami po przecinku

Nie zostawiaj żadnego 
pola pustego
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Procedura składania sprawozdania

Udostępnienie sprawozdania w POL-onie

Wypełnij formularz danymi twojej instytucji

Uzupełnij dane osoby do kontaktu

Zatwierdź sprawozdanie

Pobierz oświadczenie o zgodności danych

Wyślij sprawozdanie do ministerstwa 
(wraz z oświadczeniem)

Zaakceptowanie 
sprawozdania przez 

ministerstwo

Odesłanie sprawozdania 
do korekty

STATUS: UDOSTĘPNIONE

STATUS: EDYCJA

STATUS: ZATWIERDZONY

STATUS: WYSŁANY

STATUS: WYSŁANY 
DO KOREKTY

Popraw sprawozdanie

STATUS: 
ZAAKCEPTOWANY

STATUS: ODESŁANY 
PO KOREKCIE
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Zakres i terminy sprawozdań do połowy 2021

UDOSTĘPNIENIE SPRAWOZDANIA W POL-ONIE – PLANOWANE NA 21 DNI PRZED TERMINEM SKŁADANIA

Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego

Sprawozdanie z wykorzystania subwencji

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Plan rzeczowo-finansowy

Sprawozdanie finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz

Plany finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz

28 LUTEGO 2021

31 MARCA 2021

30 CZERWCA 2021
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Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji

CZĘŚĆ 3. Pracownicy cudzoziemcy wg kraju pochodzenia w podziale na:
• Nauczyciele akademiccy
• Liczba osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na 

stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji 
naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub 
instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 
60 godzin zajęć dydaktycznych w danej publicznej uczelni akademickiej (z wyłączeniem osób 
pozostających z uczelnią w stosunku pracy)

CZĘŚĆ 4. Informacja „Projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych „HORYZONT 
2020””
Zakres sprawozdawczy:
• Numer umowy określony jako "nr projektu - data podpisania umowy"
• Rola uczelni w projekcie: Beneficjent, Partner lub Lider (uczelnia może pełnić tylko jedną rolę w 

danym projekcie)
Należy wpisać tylko te projekty, na które uczelnia samodzielnie lub w ramach konsorcjum otrzymała 
finansowanie lub dofinansowanie w roku 2020, w ramach programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020"

W TYM

ROKU W

POL-ON 1 



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


