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PRACOWNICY

Pytanie Odpowiedź
Kompetencje: Czy możemy prosić o zmianę struktury formularza w taki sposób, 
aby uzyskane przez inna osobę prowadzącą zajęcia kompetencje wypełniane 
były niezależnie od zatrudnienia. Profesor z 50 letnim doświadczeniem 
dydaktycznym/naukowym/praktycznym nie opisze nam tego w wymagany przez 
OPI sposób. Po kilku latach pracy przypisanie określonych kompetencji do 
konkretnego zatrudnienia, w przypadku wielu miejsc pracy, jest niemożliwe. W 
efekcie, osoby uzupełniające dane w POLon muszą dzielić i „tworzyć” tą 
informację sztucznie. Nie znalazłam uzasadnienia takiego podziału, ani w 
ustawie, ani w rozporządzeniu.

W tym momencie nie jest planowana 
modyfikacja formularza zbierającego dane o 
kompetencjach.
Rozwiązaniem jest zdublowanie wpisów lub 
podanie kilku instytucji.

Przesyłanie prac do ORPPD: mamy problem z przesyłaniem prac do ORPPD w 
przypadku gdy promotorem jest osoba z zagranicznej uczelni i nie znamy jej 
numeru paszportu. Opinia MEiN jest taka, że te osoby i tak powinny zostać 
wpisane do POLon jako inne osoby prowadzące zajęcia, ponieważ prowadzą 
seminarium dyplomowe. Proszę o przedstawienie podstawy prawnej, z której to 
wynika? Seminarium dyplomowe nie musi być prowadzone przez promotora. 
Jeżeli nie ma takiej podstawy to promotor z zagranicznej uczelni nie jest inną 
osobą prowadzącą zajęcia. Na jakiej podstawie mam prawo żądać od takiego 
nauczyciela szeregu danych potrzebnych do wypełnienia formularza 
Kompetencje w module Pracownicy POLon?

Zagadnienie przekazane do MEIN.



PRACOWNICY

Pytanie Odpowiedź

Kompetencje: czy w przypadku zatrudnienia naszego emerytowanego NA wystarczy 
wpisać: emerytowany pracownik uczelni X w latach ….? Jeśli nie opisujemy kompetencji 
nauczycieli akademickich zatrudnionych na umowę o pracę to wypełnianie formularza 
kompetencje dla emerytowanych NA jest zupełnie niezrozumiałe.

Zgodnie z art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy 2.0 
należy podać informacje o kompetencjach i 
doświadczeniu pozwalających na prawidłową 
realizację zajęć w ramach programu studiów. 
Do uczelni należy ocena, jakie kompetencje i 
doświadczenie spełniają ten warunek. 
System tego w żaden sposób nie waliduje.

Liczba godzin na programie: terminy podawania liczby deklaratywnych godzin dla 
kierunków rekrutujących setki studentów są nierealne do wykonania. Sposób obliczeń 
deklaratywnych godzin jest skomplikowany i czasochłonny. W przypadku obliczenia i 
wpisania do POLon godzin na początku roku akad. musimy ta samą pracę wykonywać 
ponownie w połowie semestru, ponieważ przy redukcji 5 dwunastoosobowych grup (z 
powodu niepodjęcia studiów) prawie cała obsada ulega zmianie ze względu na 
konieczność zachowania pensum. Takie zmiany powodują zmiany obsady na każdym 
roku. Dlaczego nie możemy podawać tych danych po zakończonym roku? Ustawodawca 
wymaga dużej obieralności przedmiotów, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które 
przedmioty/specjalności wybiorą studenci na letnim semestrze. Ilu z nich przejdzie na 
letni semestr i ile grup uruchomimy. To wszystko powoduje, że wpisujemy dane „na oko” i 
korygujemy je na koniec semestru. Ten sposób raczej nie ogranicza biurokracji tylko ją 
podwaja. Czy rozważają Państwo zmianę w tym zakresie? Rozporządzenie nie mówi 
wprost jak te dane powinny być liczone, to sposób obrany przez OPI lub MEiN, więc 
dlaczego nie można tego zracjonalizować bez zmiany ustawy i rozporządzenia.

Zagadnienie przekazane do MEIN.
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STUDENCI

Pytanie Odpowiedź
Jak potraktować sytuację, w której studentka jest na dwóch uczelniach – na innej 
uczelni była wprowadzona do Polonu wcześniej pod nazwiskiem panieńskim, 
natomiast do naszej uczelni została przyjęta z dniem 1.10.2021 z nazwiskiem obecnym. 
W ten sposób na innej Uczelni funkcjonuje pod starym nazwiskiem, a u nas pod 
nowym. Tamta uczelnia ciągle wprowadza korektę nazwiska. Pytanie: Jak to ujednolicić 
żeby się wzajemnie nie korygować ? Czy w związku z tym, która uczelnia powinna 
dokonać ostatecznej zmiany i czy technicznie nie powinno być umożliwione dokonanie 
wpisu np. aktu małżeństwa?

Po przeniesieniu obsługi modułu do POL-on 2.0 
problem nie będzie już występować - sytuacja 
nadpisania sobie danych nawzajem przez 
uczelnie zostanie wyeliminowana.

Czy byłaby możliwość importu danych studenta z jednego semestru na drugi poprzez 
zestawienie tabelaryczne z umożliwieniem przerzucenia wszystkich studentów 
automatycznie, a nie jak aktualnie każdego studenta z osobna ?

Obecnie nie planujemy takiej funkcjonalności.

Czy zostaną jasno ustalone oraz udostępnione do publicznej wiadomości godziny 
przeliczenia danych w POL-on w ramach sprawozdań GUS bazujących na wykazie 
studentów w POL-on?

Sprawozdania przeliczają się trzy razy dziennie o 
godzinach: 7:00, 12:00 oraz 15: 00.
Dla sprawozdań S10 oraz S11 przeliczenie trwa 
ok. 40 minut, dla S12 jest to czas ok. 20 minut

Informacja została umieszczona na stronach 
pomocy: 
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-
base/sprawozdawczosc-gus-za-2021-rok/ 



STUDENCI

Pytanie Odpowiedź
Pomimo zatwierdzenia poszczególnych działów, sprawozdania GUS w POL-on 
2.0, do tej pory wszystkie sprawozdania przeliczały się na nowo w wyżej 
wspomnianych przeze mnie godzinach i bez naszej uwagi. Czy istnieje możliwość 
chociażby sygnalizowania o zmianie w poszczególnych raportach? Jest to 
naprawdę trudne w przypadku wymogu potwierdzenia ogólnego sprawozdania 
składającego się z kilkuset części/działów dla dużych jednostek z filiami.

W obecnym roku mechanizm zatwierdzania i 
przeliczania danych pozostaje bez zmian.

Postulat został zapisany do rozważenia na 
przyszły rok sprawozdawczy.

Czy ewentualne korekty sprawozdań GUS (po 20. lutego) będą liczone wyłącznie 
na podstawie starego wykazu i od kiedy mamy obowiązek polegać wyłącznie na 
wykazie w POL-on 2?

Wyliczenia danych za rok sprawozdawczy 2021 
opierają się na wykazie studentów z POL-on 1. 
i korekty również będą liczone na tej 
podstawie. O przejściu na POL-on 2 dla wykazu 
studentów zostaną Państwo powiadomienia.



Projekty naukowe - ogólnie



PROJEKTY NAUKOWE - OGÓLNIE

Pytanie Odpowiedź

Data zawarcia umowy lub wydania decyzji przez instytucję finansującą: jeżeli są obie -
którą podać i jaką ma to konsekwencję? (np. dla parametyryzacji).

Co do zasady, w systemie wprowadza się 
wcześniejszą datę. Kryterium ewaluacyjne 
uwzględnia projekty, w których data przyznania 
środków mieści się w okresie ewaluacyjnym.

Jeśli podmiot w trakcie trwania projektu bierze na siebie nowe zadania i w związku z 
tym dostaje więcej pieniędzy, podpisuje aneks do umowy, czy wówczas datę 
podpisania aneksu należy wpisać w polu „Data przyznania – data zawarcia umowy lub 
data decyzji” i zwiększyć kwotę przyznanych środków? Która data powinna być 
przechowywana w POL-onie 2.0?

W polu „Data przyznania – data zawarcia umowy 
lub data decyzji” należy wprowadzić dane na 
podstawie umowy/decyzji w jej pierwotnym 
brzmieniu.
Inne dane powinno się zaktualizować zgodnie z 
informacjami z aneksu.

Czy tytuł i streszczenie może być wpisany w języku obcym np EN jeżeli wniosek jest w 
całości po angielsku (np H2020)

Język polski jest językiem urzędowym. W 
systemie można wprowadzić nazwy własne w 
języku obcym, jeśli nie podlegają tłumaczeniu.

Które pola będa mogły być wpisywane w j. angielskim (alternatywne pola językowe)?
Pola tytuł oraz streszczenie będzie można 
wprowadzić w języku angielskim. Są to pola 
fakultatywne.



PROJEKTY NAUKOWE - OGÓLNIE

Pytanie Odpowiedź

Czy projekt dotyczy upowszechniania nauki, O co tu chodzi czy w 
kontekście ewaluacji i wtedy projekty konkursowe 
NCN/NCBR/FNP itp mają NIE. A tylko TAK dla tych co są oceniane 
w innym kryterium (III)

Projekty dotyczące upowszechniania nauki to projekty dotyczące 
organizacji konferencji, sympozjum, warsztatów naukowych albo np. 
wydania monografii. Ich głównym celem są działania popularyzujące i 
upowszechniające naukę. Z całą pewnością będą to projekty 
finansowane w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność 
Nauki/Doskonała Nauka.
Projekty dotyczące upowszechniania nauki nie są uwzględniane w 
ewaluacji, gdyż nie są projektami badawczymi.

Proszę o podanie definicji “upowszechniania nauki” w kontekście 
projektów (podstawa prawna, akt definiujący).

j.w.

Kiedy należy oznaczyć pole: „czy projekt dotyczy 
upowszechniania nauki”? Czy wtedy kiedy celem całego projektu 
jest upowszechnianie nauki, czy także wtedy kiedy 
upowszechnianie nauki jest jednym z zadań, ale nie głównym 
celem konkursu, z którego projekt jest finansowany?

Informację o tym, czy "projekt dotyczy upowszechniania nauki" należy 
wpisywać jedynie wówczas, gdy przeważająca ilość zadań danego 
projektu dotyczy upowszechniania badań (np. organizacja 
konferencji), a nie samego ich prowadzenia. Przykładem takiego projektu 
może być finansowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność 
Nauki / Doskonała Nauka.

Jakie są konsekwencje zaznaczenia pola „czy projekt dotyczy 
upowszechniania nauki”? Czy ten projekt będzie zaliczony do 
ewaluacji, do kryterium II?

Projekty dotyczące upowszechniania nauki nie są uwzględniane w 
ewaluacji, gdyż nie są projektami badawczymi.



PROJEKTY NAUKOWE - OGÓLNIE

Pytanie Odpowiedź

Jakie są definicje poszczególnych atrybutów - jednoznaczne 
definicje i wytyczne uzupełniania pól?

Pytanie wymaga doprecyzowania, cześć pól z ich definicjami została 
wyjaśniona i opublikowana na stronie FAQ: 
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/projekty/
Część zagadnień jest jeszcze konsultowana z MEiN

Czy i kiedy powstanie instrukcja do POLon 2.0 Dane Projektowe?

Instrukcja do systemu została przygotowana i opublikowana w momencie 
opublikowania modułu tj. początek lipca 2021 roku. Instrukcja znajduje 
się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-
category/projekty/

Czy podczas kolejnych spotkań nie powinna uczestniczyć strona 
merytoryczna tj. Przedstawiciel MEiN?

Spotkania miały charakter zrozumienia potrzeb użytkownika końcowego 
systemu. W przypadku uczestnictwa przedstawiciela MEiN - spotkanie 
przybrałoby charakter merytoryczny.

Jaki mamy stosować identyfikator/numer projektu w instytucji?
Numer projektu jest polem fakultatywnym, zaleca się wprowadzenia jako 
wartości numer umowy.

Czy w polu “Numer projektu” możemy wpisać “Numer umowy”? Tak, można.

Jaki mamy przyjąć i stosować identyfikator pracownika w 
instytucji (nr pracowniczy czy tak jak wcześniej otrzymany)?

W celu dokonania powiązania kierownika w projekcie z pracownikiem lub 
doktorantem stosuje się identyfikator pracownika z systemu POL-on, a w 
przypadku doktoranta identyfikator osoby ubiegającej się o stopień 
droktora.



PROJEKTY NAUKOWE - OGÓLNIE

Pytanie Odpowiedź
Wg. rozporządzenia 22 grudnia 2020 r. w module Projekty 
wpisujemy „informacje o realizowanych projektach w zakresie 
badań naukowych, prac rozwojowych lub upowszechniania 
nauki” - czy oznacza to konieczność umieszczania w tym module 
informacji o wszystkich projektach bez względu na źródło 
finansowania (np. także tych finansowanych np. z subwencji, czy 
zlecanych komercyjnie).

Rejestrujemy tylko projekty, na które uczelnia uzyskała finansowanie 
zewnętrzne. Projekty z subwencji nie zaliczają się do takich projektów.

Czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie 
konkursowym - Jak należy rozumieć tryb konkursowy? Czy np. 
wybór dokonany na podstawie przepisów PZP należy rozumieć 
jako konkursowy?

Tryb konkursowy to tryb, w którym w określonym terminie składa się 
wnioski (nie jest to więc nabór ciągły), a instytucja finansująca wybiera 
najlepsze do sfinansowania. Przetargu nie zaliczamy do trybu 
konkursowego.



Projekty naukowe - finansowanie



PROJEKTY NAUKOWE - FINANSOWANIE

Pytanie Odpowiedź

Podział kwoty finansowania na krajowe i zagraniczne. Czy w 
przypadku projektów POIR należy rozbić te kwoty na kwotę PL i 
UE tak jak w sprawozdawczości we Wnioskach o płatność?

Zgodnie ze stanowiskiem MEIN (link) środki należy zarejestrować jako 
krajowe:  
https://polon2.opi.org.pl/informacje/aktualnosci/o/30/stanowisko-mein-
w-sprawie-kwalifikacji-przyznanych-srodkow-w-ramach-funduszy-
strukturalnych/493854.

Jak przeliczać walutę na PLN, po jakiej dacie?
Wszystkie wartości powinny być podane w złotych. Obcą walutę należy 
przeliczyć po kursie z dnia poprzedzającego dzień roboczy podpisania 
umowy lub wydania decyzji o finansowanie z bazy NBP.

Jaką datę kursu przeliczenia środków z innych walut na PLN 
należy przyjąć? Nie tylko euro, ale także dolary. Prośba o 
wyczerpującą definicję, zasady wyboru przelicznika.

Wszystkie wartości powinny być podane w złotych. Obcą walutę należy 
przeliczyć po kursie z dnia poprzedzającego dzień roboczy podpisania 
umowy lub wydania decyzji o finansowanie z bazy NBP.

Co oznacza data rozliczenia środków finansowych przyznanych na 
realizację projektu?

To wszystko zależy od rodzaju projektu, bo każda instytucja finansująca 
może mieć inne zasady. Najwłaściwszą datą byłaby data pisma 
informującego o przyjęciu rozliczenia. Jeśli nie ma takiego pisma, należy 
posłużyć się inną datą, np. data zwrotu niewykorzystanych środków.

Jakie zdarzenie wyznacza datę rozliczenia środków finansowych? 
W przypadku Horyzontu 2020 mogłaby to być data informacji z 
KE ws. rozliczenia projektu, ale w innych programach może nie 
być takiego zdarzenia.

j.w.

Czy realizowane projekty w zakresie “upowszechniania nauki” to 
również projekty finansowane przez Ministerstwo w ramach 
Działalności Upowszechniającej Naukę, Doskonałej Nauki lub 
Społecznej Odpowiedzialności Nauki?

Tak



PROJEKTY NAUKOWE - FINANSOWANIE

Pytanie Odpowiedź
A jaki przelicznik euro-pln stosuje system? Czy sami musimy go 
uzupełniać? czy tak to za jaki okres?

System nie stosuje przeliczania walut, wprowadzona wartość musi być 
już przeliczona na walutę PLN.

Czy system powinien stosować średni dzienny kurs waluty NBP 
czy np dla euro ten ogłaszany w obwieszczeniu Prezesa UZP?

Do przeliczenia kursu walut stosujemy dzienny kurs waluty NBP.

W H2020 rozliczane są koszty po średnim kursie euro ogłaszanym 
przez europejski bank centralny za dany okres sprawozdawczy.

Do systemu POL-on wprowadzamy wartości przeliczone po kursie 
podanego przez NBP.

Co zrobić w przypadku pozyskanych środków w walutach innych 
niż PLN czy EUR - jak przeliczać kursy walutowe?

Przeliczamy po kursie walutowym podanym przez NBP.

Jak należy rozpatrywać kwestie VAT-owskie w pozyskiwanych na 
projekty środkach?

Oczekujemy na informacje z MEiN.

Czy nadal będą wprowadzane “Koszty poniesione” w ramach 
projektów?

Do systemu nie będą wprowadzana informacje o poniesionych kosztach.

Czy nadal będą wprowadzane “Opis efektów”? Jeżeli tak, to w 
którym dokumencie został wpisana podstawa prawna tego 
obowiązku i jakie będą okresy sprawozdawcze oraz “deadline” 
ich wprowadzania?

Do modułu projekty naukowe nie wprowadzamy informacji w zakresie 
opisu efektów.



Projekty naukowe – projekty w partnerstwie



PROJEKTY NAUKOWE – PROJEKTY W PARNERSTWIE

Pytanie Odpowiedź

Nazwy podmiotów współrealizujących projekt, mających siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Czy instytucji 
zagranicznych w ogóle nie wykazujemy?

Tak, zgodnie z zapisami rozporządzenie nie ma obowiązku wykazywania 
instytucji z zagranicy.

Czy lider grupy podmiotów realizującej projekt jest podmiotem 
należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki - Jakiej 
odpowiedzi należy udzielić, jeżeli liderem jest podmiot 
zagraniczny i w swoim kraju jest on zakwalifikowany jako należący 
do SSW (albo analogicznej kat)?

Pytanie "Czy lider grupy podmiotów realizującej projekt jest podmiotem 
należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki" dotyczy polskiego 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W opisanym przypadku należy 
udzielić odpowiedzi „Nie”.

Typy podmiotów SSW określone zostały w art.7 ustawy (m.in.: 
inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w 
sposób samodzielny i ciągły). Jak, będąc partnerem, możemy to 
zweryfikować? Czy wykaz instytucji systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki jest już gotowy?

System za pośrednictwem interfejsu użytkownika podpowiada na chwilę 
wprowadzania danych wszystkie aktywne instytucje należące do systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki.

Co w przypadku jeżeli członkiem zespołu jest doktorant/student, 
pracownik instytucji spoza polskich uczelni?

Nie wprowadzamy informacji o członkach zespołu, wprowadzamy 
informacje tylko o kierownikach projektu (instytucja będąca liderem) i 
kierownikach zespołu badawczego (instytucja współrealizująca).

Czy mamy wprowadzać też umowy konsorcjów i ich numery? 
Jeżeli tak, to w którym miejscu?

Nie, do systemu nie wprowadzamy informacji o umowach konsorcjum.

http://m.in/


PROJEKTY NAUKOWE – PROJEKTY W PARNERSTWIE

Pytanie Odpowiedź

Nazwa konkursu, programu lub przedsięwzięcia, w ramach 
którego projekt jest finansowany, oraz nazwa działania lub 
priorytetu, w ramach którego projekt jest finansowany – jeżeli 
wpisujemy do POLONu wszystkie projekty, także te nie 
konkursowe, to czy ww. punkty będą opcjonalne? Ewentualnie 
czy można będzie wybrać odpowiedź „Nie dotyczy”?

Poza pozycjami słownikowymi jest możliwość wprowadzenia wartości 
„Inna”.

Co w przypadku zmiany partnera/partnerów w trakcie realizacji 
projektów?

Pytanie wymaga doprecyzowania, przypadków zmiany 
partnera/partnerów w trakcie realizacji projektów jest wiele. 
Konsultujemy z MEiN przypadek przeniesienia projektu między 
instytucjami.

Jesteśmy liderem projektu i mamy kilku partnerów. Co w sytuacji 
kiedy partnerzy są międzynarodowi /krajowi – wśród krajowych 
mogą być instytucje które sprawozdają się w POLonie i takie 
które się nie sprawozdają – czy i w jakiś sposób ich wykazujemy?

Do systemu wprowadzamy wszystkie nazwy podmiotów 
współrealizujących projekt, mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy partnerem projektu. 1. Lider to instytucja z Polski 
sprawozdająca się w POLon; 2. Lider to instytucja z Polski 
niesprawozdająca się POLon; 3. Lider/partnerzy z zagranicy – czy 
w jakiś sposób ich wykazujemy?

Niezależnie od tego, czy jest się liderem czy też instytucją 
współrealizującą projekt obowiązek sprawozdawczy dla obu instytucji 
jest taki sam. Instytucja współrealizująca projekt wprowadza do systemu 
wszystkich wpółrealizatorów systemu łącznie z liderem. W systemie nie 
ma współdzielenia danych.



Projekty naukowe – zakres i okres uzupełniania danych



PROJEKTY NAUKOWE – ZAKRES I OKRES UZUPEŁNIANIA 
DANYCH

Pytanie Odpowiedź

Czy uzupełnienie danych dotyczy też projektów już zakończonych, 
ale jeszcze nie rozliczonych?

System nie blokuje danych do korygowania, aktualizacja danych w 
zakresie projektów naukowych powinna nastąpić wciągu 21 dni od 
zaistnienia zamiany. Jeśli w trakcie rozliczania projektu nastąpiły zmiany i 
poparte są np. aneksem do umowy, dane należy zaktualizować.

Czy uzupełniamy dane dla projektów już zakończonych i 
rozliczonych?

System nie blokuje danych do korygowania, aktualizacja danych w 
zakresie projektów naukowych powinna nastąpić wciągu 21 dni od 
zaistnienia zamiany.

Czy będziemy uzupełniać dane o projektach 
dydaktycznych/edukacyjnych, 
inwestycyjnych/infrastrukturalnych?

Można uzupełniać jedynie projekty dotyczące upowszechniania nauki. 
Projekty inwestycyjne sprawozdawać się będzie w module „Inwestycje” 
(po udostępnieniu modułu w POL-on 2.0).

W jakim zakresie czasowym uzupełniamy dane w systemie w 
przypadku projektów, które trwają już od kilku lat? Czy 
uzupełniamy dane od 2017 r. projektów które w 2017 roku się 
jeszcze kończyły czy tylko te które się zaczynały od ww roku?

Do POL-on 2.0 wprowadzamy dane o projektach naukowych, w których 
data rozpoczęcia jest większa lub równa 01.01.2017.

Jak należy interpretować “dane o projektach od 2017”? Czy są to 
projekty, w których decyzja została wydana lub umowa została 
podpisana po 1 stycznia 2017 r., czy te, które rozpoczęły się po 1 
stycznia 2017 r.?

Rejestrujemy projekty, w których data rozpoczęcia jest większa lub równa 
01.01.2017.



PROJEKTY NAUKOWE – ZAKRES I OKRES UZUPEŁNIANIA 
DANYCH

Pytanie Odpowiedź

Czy projekty IDUB oraz inne projekty finansowane przez 
MNiSW/MEiN będą/powinny być wpisywane w aplikacji?

IDUB to zwiększenie subwencji, a nie projekt badawczy sam w sobie. Inne 
projekty finansowane przez MNiSW/MEiN można jak najbardziej 
sprawozdawać.

Czy należy wpisywać do POL-onu 2.0 i czy w ewaluacji będą 
uwzględnione stypendia Start finansowane z FNP? Jeśli tak, to 
czy wpisywać środki przyznane dla jednostki, mimo że jednostka 
nie otrzymuje ich?

Nie, stypendium nie jest projektem badawczym.

Do jakiego źródła finansowania zaliczyć projekty z konkursów 
FNP? Z “własnych” środków FNP finansuje stypendia w ramach 
konkursu START, których chyba nie możemy zaliczyć do projektów 
badawczych? Ze środków PO IR FNP finansuje konkursy na 
projekty badawcze, np. First Team, Homing. Czy należy je zaliczyć 
do środków z UE, (funduszy strukturalnych), czy z FNP?

Pyt. 1 Stypendium nie jest projektem badawczym.
Pyt. 2 W przytoczonym przykładzie, jako źródło finansowania 
wskazujemy środki z UE.

Jakie będą zasady wpisywania projektów po 30 czerwca 2021 r.? 
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 
jesteśmy zobowiązani uzupełnić dane do 30 czerwca 2021 r. W 
jaki sposób i do kiedy będzie można uzupełniać dane o 
projektach przyznanych po 30 czerwca 2021 r.?

Zgodnie z komunikatem MEiN termin uzupełnienia danych w projektach 
naukowych został przedłużony do 17.01.2022 r.



PROJEKTY NAUKOWE – ZAKRES I OKRES UZUPEŁNIANIA 
DANYCH

Pytanie Odpowiedź

Czy po 30 czerwca 2021 r. będzie można poprawiać dane w 
rekordach sprzed 30 czerwca 2021 r.? Czy ta część danych będzie 
już tylko do odczytu?

Tak, będzie można korygować dane.

Termin Decyzji, a termin Umowy (data w systemie z dokumentu 
wcześniejszego czy może obydwie). Może się zdarzyć, że data 
będzie mieć kluczowe znaczenie dla zaliczenia projektu do 
parametryzacji za dany okres. Czy na sztywno wpisujemy datę z 
Umowy, chociaż mamy Decyzję (z wcześniejszą datą)?

Co do zasady, w systemie wprowadza się wcześniejszą datę.



Projekty naukowe – pytania techniczne



PROJEKTY NAUKOWE – PYTANIA TECHNICZNE
Pytanie Odpowiedź

Czy dane z SL2014, OSF itp. będą zaciągały się 
automatycznie do POLon2.0 do weryfikacji przez 
Uczelnie? Jeżeli tak to w jaki sposób będziemy 
informowani o potrzebie weryfikacji danych?

Na tę chwilę nie ma możliwości pobrania danych z SL2014 i OSF.

Czy przewidziana jest automatyczna kontrola 
krzyżowa wprowadzanych danych z innymi 
systemami oraz instytucjami?

Nie planujemy takiej kontroli.

Jakie pola i dane będą zesłownikowane? Czy będzie 
przyjęty w tym zakresie jakiś standard możliwy do 
zaimplementowania w systemach uczelnianych?

Pola zesłownikowane w module projekty naukowe:
Instytucje finansujące projekt
Konkurs, programy przedsięwzięcia
Źródło finansowania
Nazwa działania priorytetu
Czy projekt jest realizowany samodzielnie czy w ramach grupy podmiotów
Czy projekt dotyczy upowszechniania nauki
Czy projekt jest finansowany albo współfinansowany w trybie konkursowym
Rodzaj instytucji finansującej
Rodzaj kierownika
Liderem projektu jednostka zagraniczna
Czy podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki
Czy lider
Pola słownikowe można pobrać za pośrednictwem interfejsów maszynowych lub wartości są 
opisane w poszczególnych usługach.



PROJEKTY NAUKOWE – PYTANIA TECHNICZNE

Pytanie Odpowiedź

W jakim terminie/czasie możemy się spodziewać pliku z opisem 
atrybutów ustawowych, atrybutów systemu oraz ich opisów?

Nie planujemy udostępniania takiego pliku. Zakres danych wynika 
bezpośrednio z zapisów rozporządzenia. Zakres danych został też opisany 
na stronie pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-
base/projekty-naukowe-dodawanie-nowego-projektu-naukowego/

Rekord projektu w POL-onie 1.0 zawiera więcej szczegółowych 
danych niż rekord w POL-onie 2.0. Podczas migracji do POL-onu 
2.0 część tych danych nie zostanie przeniesiona. Co stanie się z 
tymi danymi po migracji do POL-onu 2.0? Czy będą one 
dostępne?

W POL-on 1.0 dane pozostają w systemie bez zmian. Dane dostępne są 
tylko do wglądu.

Jeśli API nie zadziała, czy będzie można wgrać dane o projektach 
realizowanych przez swój podmiot z Excela?

Nie planujemy możliwości wgrywania danych za pośrednictwem formatu 
.xlsx lub .xls

Czy instytucje (nie tylko uczelnia) zostaną w jakiś sposób 
słownikowane? Może warto rozważyć użycie rejestru ror.org? 
Jest to standard w opisywaniu instytucji np. w opiesie 
metadanych wykorzystywany przez DataCite.

Aktualnie nie planujemy wykorzystania wspomnianego formatu w opisie 
instytucji. Ta kwestia wymaga szczegółowej analizy oraz uzgodnień z 
MEiN.
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