
Zespół badawczy – kierownik (PI)

W tej sekcji należy podać liczbę członków zespołu
badawczego oraz wskazać członków zespołu,
w tym zakres wykonywanych prac (w języku
angielskim) oraz wymagane kwalifikacje (w języku
angielskim).

Dodatkowo trzeba wskazać podmiot, w którym
będzie zatrudniony wykonawca.



Zespół badawczy – SONATA

W konkursie SONATA dodając informacje o zespole 
można wybrać następujące role poszczególnych 
członków zespołu badawczego:

- Kierownik (PI);

- Wykonawca;

- Post-doc;

- Stypendysta/Student/Doktorant



Zespół badawczy – OPUS

W konkursie OPUS dodając informacje o zespole można wybrać 
następujące role poszczególnych członków zespołu 
badawczego:

- Kierownik (PI);

- Wykonawca;

- Post-doc;

- Stypendysta/Student/Doktorant

- Badacz (Senior Researcher)



Zespół badawczy – OPUS LAP

Zasady konstruowania polskiego zespołu we wnioskach w ramach 
LAP są takie same jak w OPUS. 

Należy podać liczbę wszystkich członków polskiego zespołu 
naukowego (włączając kierownika projektu, stypendystów i post-
doców, pozostałych wykonawców oraz osoby niepobierające 
wynagrodzenia), którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu po 
stronie polskiej. 



Zespół badawczy - MAESTRO 

W konkursie MAESTRO dodając informacje o zespole 
można wybrać następujące role poszczególnych 
członków zespołu badawczego:

- Kierownik (PI);

- Wykonawca;

- Post-doc;

- Stypendysta/Student/Doktorant;

- Specjalistyczne stanowisko pomocnicze

- Badacz (Senior Researcher)



Zespół badawczy - SONATA BIS

W konkursie SONATA BIS dodając informacje o zespole można 
wybrać następujące role poszczególnych członków zespołu 
badawczego:

- Kierownik (PI);

- Wykonawca;

- Post-doc;

- Stypendysta/Student/Doktorant;

- Specjalistyczne stanowisko pomocnicze



Zespół badawczy - SONATINA

W konkursie SONATINA dodając informacje o zespole 
można wybrać następujące role poszczególnych członków 
zespołu badawczego:

- Kierownik (PI);

- Wykonawca;



Zespół badawczy - PRELUDIUM

W konkursie PRELUDIUM dodając informacje o zespole 
można wybrać następujące role poszczególnych członków 
zespołu badawczego:

- Kierownik (PI);

- Opiekun;

- Wykonawca;



Zespół badawczy – PRELUDIUM BIS

W konkursie PRELUDIUM BIS dodając informacje o 
zespole można wybrać następujące role poszczególnych 
członków zespołu badawczego:

- Kierownik (PI);

- Doktorant - uczestnik szkoły doktorskiej



Najpierw należy podać liczbę członków zespołu, a następnie 

dodać kierownika projektu i pozostałych wykonawców. 

Zespół badawczy



Członków zespołu badawczego można dodać:

• z bazy OPI albo spoza bazy: tylko członek zespołu z rolą: 

- Kierownik (PI);

- Opiekun;

- Badacz (Senior Researcher)

• spoza bazy: członek zespołu z rolą:

- Wykonawca;

- Post-doc;

- Stypendysta/Student/Doktorant;

- Stanowisko pomocnicze;

- Doktorant - uczestnik szkoły doktorskiej

Zespół badawczy



Zespół badawczy – kierownik (PI)

Informacje dotyczące kierownika (PI) i pozostałych członków zespołu można wprowadzić na 

dwa sposoby. Można wybrać zakładkę Zespół badawczy, a następnie wskazać członka 

zespołu, dla którego chcemy podać szczegółowe informacje:



Zespół badawczy – kierownik (PI)

Można również, w lewym menu bocznym, wskazać członka zespołu, dla którego chce się podać 

szczegółowe informacje i wówczas nastąpi automatyczne przeniesienie do właściwej sekcji:



Zespół badawczy – kierownik (PI)

Po wpisaniu liczby członków zespołu należy dodać kierownika (PI): 

z bazy OPI albo spoza bazy.



Dane Kierownika (PI) wprowadza się przyciskami Dodaj z bazy OPI lub Dodaj 
spoza bazy.

Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem 
każdej osoby w bazie Nauki Polskiej. W przypadku błędnych lub nieaktualnych 
danych należy skontaktować się z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji 
Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB), pod poniższymi numerami 
telefonów: (22) 351-71-01, (22) 351-71-04, (22) 351-70-89.  

Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez 
system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, email, adres 
Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), nr PESEL, adres zamieszkania, 
adres korespondencyjny). 

Zespół badawczy – kierownik (PI)



Zespół badawczy – kierownik (PI)

Opcja 1

W celu dodania kierownika (PI) z bazy OPI należy podać jego numer PESEL, nazwisko 

oraz wybrać rodzaj udziału.



Zespół badawczy – kierownik (PI)

Opcja 2

1 2

3

Po zaznaczeniu pola nastąpi automatyczne 

przekierowanie do ankiety kierownika (PI).



Zespół badawczy – kierownik (PI)

• W pierwszej części sekcji Zespół badawczy – kierownik (PI) 
należy podać informacje o stopniu naukowym, przerwach 
w karierze, miejscu zatrudnienia oraz dyscyplinie z wykazu 
MNISW, do której przypisany jest kierownik (PI), dane osobowe, 
informacje kontaktowe, adres zamieszkania, adres 
korespondencyjny, elektroniczny identyfikator naukowca.

• W drugiej części sekcji Zespół badawczy – kierownik (PI) 
należy wypełnić Ankietę dorobku naukowego. Informacje we 
wszystkich zakładkach ankiety należy podać w języku 
angielskim.



Zespół badawczy – kierownik (PI)

Wypełnianie ankiety należy rozpocząć od sekcji Udział w projekcie, w której należy podać 

podmiot, w którym będzie zatrudniony kierownik (PI) oraz zakres prac (w języku angielskim).

Uwaga!

W przypadku grupy podmiotów kierownik 

(PI) musi być zatrudniony u Lidera.



Zespół badawczy – kierownik (PI)

System wskazuje pola, które należy wypełnić.



Kierownik (PI) – stopień naukowy doktora

Uwaga!

Przed wypełnieniem zakładki 

Stopień naukowy doktora należy 

wypełnić zakładkę Dane osobowe.
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Przypadek gdy kierownik (PI) posiada stopień naukowy doktora



Kierownik (PI) – stopień naukowy doktora



Kierownik (PI) – stopień naukowy doktora

Po wpisaniu roku nadania stopnia, dziedziny i dyscypliny (zarówno w języku polskim, jak i w języku

angielskim) należy podać nazwę podmiotu, który nadał stopień – w języku oryginalnym oraz w języku

angielskim.

W konkursie Sonatina jeżeli 

Kierownik (PI) posiada stopień 

naukowy doktora do wniosku 

należy dołączyć dokument 

potwierdzający jego nadanie.



Kierownik (PI) – stopień naukowy doktora

Jeżeli kierownik (PI) nie posiada stopnia naukowego doktora należy zaznaczyć NIE:

1
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W konkursie Sonatina jeżeli Kierownik (PI) nie posiada 

stopnia naukowego doktora do wniosku należy dołączyć 

oświadczenie promotora lub zaświadczenie wydane 

przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie 

nadania stopnia naukowego doktora oraz oświadczyć, 

że Kierownik zobowiązuje się uzyskać stopień naukowy 

doktora w terminie do 30 czerwca 2020 r.



Kierownik (PI) – stopień naukowy doktora
Jeżeli kierownik (PI) nie posiada stopnia naukowego doktora:

Jeżeli kierownik (PI) nie posiada stopnia naukowego doktora, należy 

odpowiedzieć na pytania, które pozwolą określić, czy kierownik (PI) 

spełnia kryterium młodego naukowca.

Jeżeli kierownik projektu nie jest doktorantem, 

należy odpowiedzieć na pytanie: czy kierownik 

projektu jest zatrudniony na stanowisku 

nauczyciela akademickiego?



Kierownik (PI) – stopień naukowy doktora

Jeżeli kierownik projektu jest 

doktorantem, należy podać kraj 

oraz nazwę podmiotu.

Jeżeli kierownik (PI) nie posiada stopnia naukowego doktora, należy odpowiedzieć na 

pytania, które pozwolą określić, czy kierownik (PI) spełnia kryterium młodego naukowca.



Kierownik (PI)- Informacje o przerwach – warunki 
konkursu – SONATINA, SONATA, SONATA BIS

Zakładka: Informacje o przerwach – warunki konkursu występuje tylko
w konkursach SONATINA, SONATA, SONATA BIS.

Okres kwalifikowalności do konkursu SONATINA, SONATA, SONATA BIS może
być wydłużony o przerwy w karierze.

Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na
długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych
lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy.
Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na
urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach
określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde
urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w
karierze naukowej jest bardziej korzystny.



Kierownik (PI)- Informacje o przerwach –
warunki konkursu – SONATINA, SONATA, 
SONATA BIS



Kierownik (PI)- Informacje o przerwach – warunki 
konkursu – SONATINA, SONATA, SONATA BIS



Okres, z którego można wykazać najważniejsze prace opublikowane albo przyjęte do druku
(wraz z potwierdzeniem) oraz informacje o kierowaniu projektami badawczymi może być
przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni)
udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku
z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy
przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na
zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde
urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze
naukowej jest bardziej korzystny.

Kierownik (PI) – Informacja o przerwach –
ankieta dorobku 



Kierownik (PI) – Informacja o przerwach –
ankieta dorobku 
Informacje o przerwach – ankieta dorobku: sekcję należy wypełnić tylko w przypadku, 

gdy kierownik (PI) chce wprowadzić informacje o przerwach w karierze.



1

2

Kierownik (PI) – Informacja o przerwach –
ankieta dorobku 



Kierownik (PI) – Młody naukowiec

Uwaga!

Sekcja młody naukowiec jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy na podstawie daty

rocznej uzyskania stopnia naukowego doktora nie jest możliwe jednoznaczne określenie,

czy Kierownik (PI) jest/nie jest młodym naukowcem zgodnie z definicją ustawową.



1

Kierownik (PI) – Dyscypliny naukowe 
(zgodnie z klasyfikacją MNiSW)

Należy wybrać dyscyplinę 

naukową (zgodną z klasyfikacją 

MNiSW), do której przypisany 

jest kierownik (PI). Można 

wprowadzić maksymalnie 

2 dyscypliny. 



Kierownik (PI) – Dyscypliny naukowe 
(zgodnie z klasyfikacją MNiSW)

Obowiązkowo należy wskazać główną dyscyplinę. 



Kierownik (PI) – Dane osobowe



Kierownik (PI) – Informacje kontaktowe



Kierownik (PI) – Adres zamieszkania



Kierownik (PI) – Adres korespondencyjny

System automatycznie zaczyta adres 

zamieszkania. Jeżeli adres korespondencyjny jest 

inny, należy go zmienić klikając Edytuj.



Kierownik (PI) – Elektroniczny identyfikator 
naukowca

Uwaga: zakładka Elektroniczny identyfikator naukowca

wypełniana jest opcjonalnie.



Kierownik (PI) – Elektroniczny identyfikator 
naukowca

Uwaga: zakładka Elektroniczny identyfikator naukowca wypełniana jest opcjonalnie. 

Numer ORCID można wybrać z dostępnej bazy. W tym celu należy kliknąć w znak podpowiedzi.



Kierownik (PI) - Zatrudnienie

Jeżeli kierownik (PI) nie jest nigdzie zatrudniony, formularz należy 

wypełnić w następujący sposób:

Opcja 1



Kierownik (PI) - Zatrudnienie

Jeżeli kierownik (PI) jest zatrudniony w podmiocie, zakładkę należy 

wypełnić w następujący sposób:

Opcja 2

Podmiot, w którym zatrudniony jest kierownik (PI) można dodać z bazy OPI albo spoza bazy.



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku

W celu wypełnienia zakładki należy użyć Edytuj.

Informacja o tym, jakie dane są wymagane.

Uwaga: Informacje w poszczególnych zakładkach należy podać w języku 

angielskim.



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku

Informacja dotycząca 

publikacji, które należy 

wykazać we wniosku.



Nazwę czasopisma można wybrać z dostępnego słownika 

albo wprowadzić ją ręcznie. 

Wybór ze słownika ma na celu pomoc w wyeliminowaniu 

błędów w nazwach czasopism.

Należy wskazać status publikacji.

Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku

Do wniosku należy załączyć, w formie plików pdf, publikację/e spośród wymienionych w wykazie. 

Liczba wymaganych publikacji musi być zgodna z warunkami konkursu. Pliki nie mogą być 

większe niż 10 MB każdy.



Status publikacji: Przyjęta do publikacjiStatus publikacji: Opublikowane

W przypadku, jeśli publikacja „przyjęta do druku” 

należy dołączyć potwierdzenie przyjęcia do druku

Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku

Jeżeli publikacja nie jest opublikowana, należy dołączyć potwierdzenie 

przyjęcia publikacji do druku np. list od redakcji.



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku

Uwaga!

Zakładka ta dotyczy tylko działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku

Badania naukowe finansowane z NCN

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone *.

System weryfikuje poprawność numeru 

rejestracyjnego.

Nie należy wymieniać projektów, które są/były 

finansowane ze środków na działalność statutową.

Projekty muszą być zakończone w okresie 10 lat 

przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane.

Okres 10 lat wydłużany jest o przerwy w karierze 

wykazane w formularzu.



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku

Badania naukowe finansowane z NCN

Ponadto dla każdego projektu wymienionego
w ankiecie konieczne jest podanie wykazu
najważniejszych publikacji będących efektem
realizacji każdego z tych projektów oddzielnie albo
przedstawić zwięzły opis efektów badań.

Nie należy podawać publikacji zgłoszonych do
recenzji. Niepodanie publikacji będzie traktowane
jako brak efektów realizacji projektu/projektów.

Pole: Publikacje dodane przez redaktora jest
nieobowiązkowe.



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku



Zespół badawczy – kierownik (PI) –
Ankieta

Projekty europejskie

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone *, 
w tym rodzaj udziału w projekcie. W punkcie 
Kwota należy wskazać kwotę krajową, a w 
punkcie Podmiot realizujący polski podmiot.

Nie należy wymieniać projektów, które są/były 
finansowane z polskiego/krajowego budżetu.

Projekty muszą być zakończone w okresie 10 
lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie 
realizowane.

Okres 10 lat wydłużany jest o przerwy w 
karierze wskazane w formularzu.



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku



Zespół badawczy –
kierownik (PI) - Ankieta 

Projekty badawcze spoza NCN

Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone *.

Nie należy wymieniać projektów, które są/były 

finansowane ze środków na działalność statutową.

Projekty muszą być zakończone w okresie 10 lat przed 

zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane.

Okres 10 lat wydłużany jest o przerwy w karierze 

wykazane w formularzu.



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta 
dorobku

Uwaga!

Wypełnienie tej sekcji jest obowiązkowe. Aby wpisać informację o najważniejszym 

osiągnięciu naukowym należy Edytować pole.

Jeżeli kierownik (PI) nie posiada osiągnięcia naukowego, może wpisać: nie dotyczy/brak.

Informację należy podać w języku angielskim.



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta 
dorobku



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta 
dorobku



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku



Zespół badawczy – kierownik (PI) - Ankieta dorobku



Kierownik (PI) – Ankieta dorobku naukowego
MAESTRO

W konkursie MAESTRO kierownik (PI) wypełnia również zakładki:

• Członkostwo w organizacjach naukowych;

• Wykłady i referaty

• Inne istotne osiągnięcia naukowe

• Udział w komitetach naukowych

W celu podania informacji dotyczących kariery naukowej należy wejść do każdej 

zakładki i uzupełnić zgodnie z informacją podaną w systemie.

Uwaga! Wszystkie informacje należy podać w języku angielskim.



Kierownik (PI) – Ankieta dorobku naukowego
MAESTRO



Zespół badawczy – stanowisko Badacza 
(senior researcher)
Osobę na stanowisku badacza (senior researcher) można dodać z bazy OPI albo spoza bazy. W celu 

dodania BADACZA z bazy OPI należy podać jego numer PESEL, nazwisko oraz wybrać rodzaj 

udziału.



Zespół badawczy – stanowisko Badacza 
(senior researcher)



Zespół badawczy – stanowisko Badacza (senior 
researcher)

Informacje dotyczące Badacza należy podać analogicznie jak w przypadku kierownika (PI)



Zespół badawczy – stanowisko Badacza 
(senior researcher)
W sekcji Kwalifikowalność Badacza (Senior Researcher) do konkursu należy potwierdzić iż osoba planowana na 
stanowisko Badacza spełnia kryteria formalne zawarte w aktualnej dokumentacji konkursowej. 



Zespół badawczy – stanowisko Badacza 
(senior researcher)
W zakładce tej należy również uzasadnić konieczność utworzenia stanowiska Badacza (Senior Researcher) w 
projekcie oraz zatrudnienie wskazanej osoby. 
Pole wypełniane w języku angielskim, do 4500 znaków, wliczając spacje (zwykły tekst – bez wzorów, grafik).



Zespół badawczy – stanowisko Badacza 
(senior researcher)

Uwaga! Wszystkie informacje należy podać w języku angielskim.

Poszczególne zakładki w Ankiecie dorobku Badacza (senior researcher) należy wypełnić 

analogicznie jak w przypadku kierownika (PI). Należy wejść do każdej zakładki i uzupełnić 

zgodnie z informacją podaną w systemie.



Zespół badawczy – PRELUDIUM -
Opiekun

Opiekuna w konkursie PRELUDIUM można dodać z bazy OPI albo spoza bazy.



Zespół badawczy – PRELUDIUM - Opiekun

W celu dodania OPIEKUNA z bazy OPI należy podać jego numer PESEL, nazwisko oraz 

wybrać rodzaj udziału.



Zespół badawczy – PRELUDIUM -
Opiekun

Informacje dotyczące Opiekuna należy podać analogicznie jak w przypadku kierownika (PI)



Zespół badawczy – PRELUDIUM -
Opiekun

Informacje dotyczące Opiekuna należy podać analogicznie jak w przypadku kierownika (PI)
Warunki konkursu nie precyzują jaki stopień naukowy czy też tytuł naukowy, powinien posiadać opiekun naukowy 
w konkursie PRELUDIUM. Z formalnego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań, aby osoba będąca opiekunem 
naukowym posiadała stopień naukowy doktora. 



Zespół badawczy – PRELUDIUM -
Opiekun
Informacje dotyczące Opiekuna należy podać analogicznie jak w przypadku kierownika (PI)

W celu podania informacji dotyczących kariery naukowej należy wejść do każdej 

zakładki i uzupełnić zgodnie z informacją podaną w systemie.

Uwaga! Wszystkie informacje należy podać w języku angielskim.



Zespół badawczy – PRELUDIUM -
Opiekun

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie opiekuna 

naukowego.

Do pobrania wzorcowy dokument.

Dokument można podpisać elektronicznie (kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w formacie PAdES) albo odręcznie.



Zespół badawczy  PRELUDIUM BIS
Doktorant – uczestnik szkoły doktorskiej

W konkursie  PRELUDIUM BIS  do realizacji projektu można zaangażować tylko 2 

osoby:

Kierownik (PI) oraz Doktoranta – uczestnika szkoły doktorskiej.

Po dodaniu kierownik (PI) można dodać tylko Doktoranta – uczestnika szkoły doktorskiej



Zespół badawczy  PRELUDIUM BIS
Doktorant – uczestnik szkoły doktorskiej

Należy podać:

• Podmiot

• zakres prac w projekcie

• informacje o wymaganych 
kompetencjach doktoranta 
mającego realizować projekt 
badawczy. 



Zespół badawczy – dodawanie członków 
zespołu

Po dodaniu kierownika (PI) należy dodać pozostałych członków zespołu. 

Członków zespołu należy Dodać spoza bazy i wybrać jeden z wymienionych 

rodzajów udziału w projekcie.

System informuje 

o rozbieżnościach 

pomiędzy podaną 

liczbą członków 

zespołu oraz liczbą 

osób dodanych.



Zespół badawczy – dodawanie członków 
zespołu

Kolejnych członków zespołu dodaje się przy użyciu funkcji Dodaj spoza bazy.

Następnie z rozwijalnej listy należy wybrać  rodzaj udziału.



Zespół badawczy – dodawanie członków 
zespołu

Po zapisaniu danych system automatycznie 

przejdzie do danych szczegółowych

Przykład dodania Wykonawcy.

Pozostałych członków zespołu, 

jeżeli są planowani, należy dodać 

analogicznie.



Zespół badawczy – dodawanie członków 
zespołu

Przykład dodania Wykonawcy.

Pozostałych członków zespołu, jeżeli są planowani, należy dodać analogicznie.



Zespół badawczy – dodawanie członków 
zespołu

Należy wskazać podmiot, w którym zatrudniony

będzie dany członek zespołu.

Dodatkowo należy opisać, w języku angielskim,

zakres prac planowanych do wykonania

w projekcie oraz wymagane kwalifikacje.

Przykład dodania Wykonawcy.

Pozostałych członków zespołu, jeżeli są planowani, należy dodać analogicznie.



Zespół badawczy – dodawanie członków 
zespołu

Lista członków zespołu – możliwość przejścia do danych 

szczegółowych poszczególnych członków zespołu.

Lista członków zespołu – możliwość przejścia do danych 

szczegółowych poszczególnych członków zespołu.



Zespół badawczy

Usuwanie członka zespołu



Zespół badawczy

Zadeklarowana liczba członków zespołu musi być zgodna 
z liczbą osób dodanych do tabeli.



Uwaga!

Po wypełnieniu zakładki Zespół badawczy możliwe będzie 
wypełnienie zakładki Wynagrodzenia i stypendia.

Zespół badawczy


