
Rejestracja w systemie ZSUN/OSF 
 

Osoby, które nie mają jeszcze założonego konta w systemie ZSUN/OSF, 

muszą zarejestrować się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do przy 

pomocy linku: 

Zarejestruj się jako redaktor wniosków (link znajduje się po prawej stronie 

ekranu). 
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UWAGA:  

podanie nieistniejącego lub 

błędnego adresu e-mail 

spowoduje, że konto nie 

będzie mogło zostać 

aktywowane. 

 

 

 

 

Po wypełnieniu wymaganych 

pól należy potwierdzić 

wprowadzone dane 

przyciskiem w lewym dolnym 

rogu ekranu Załóż konto. Na 

podany adres e-mail zostanie 

wysłany link aktywacyjny. 



Rejestracji w systemie można także dokonać za pomocą 

Profilu Zaufanego, przy pomocy linku Zarejestruj się przez 

Profil Zaufany. Następnie należy postępować zgodnie  

z pojawiającymi się komunikatami.  
 

  
 



Do systemu ZSUN/OSF można zalogować się na 

dwa sposoby:  

• przy użyciu loginu i hasła systemu ZSUN/OSF  

lub  

• za pośrednictwem Profilu Zaufanego.  



Osoby, które mają już konto w systemie ZSUN/OSF, mogą złożyć 

wniosek, korzystając z tego konta. Należy podać dane dostępu: login  

i hasło, po czym potwierdzić je przyciskiem Zaloguj.  



Zapomniane hasło można przywrócić klikając link 

Pobierz login i hasło i postępując zgodnie  

z pojawiającymi się komunikatami.  



Do systemu ZSUN/OSF można się zalogować również poprzez Profil 

Zaufany. Niezbędne jest do tego posiadanie konta z potwierdzonym 

Profilem Zaufanym, który należy powiązać z kontem w systemie 

ZSUN/OSF. Po kliknięciu w link Zaloguj się przez Profil Zaufany 

należy postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. 

 



Osoby, które posiadają w systemie więcej 

rodzajów uprawnień, w celu wypełnienia 

formularza wniosku wybierają opcję:  

 



Założenie i wypełnienie nowego formularza wniosku 

odpowiedniego dla edycji konkursu, w którym 

aktualnie prowadzony jest nabór 

W celu złożenia wniosku w konkursie NCN należy w menu po lewej 

stronie wybrać Nowy wniosek, a następnie wybrać Narodowe Centrum 

Nauki. W tabeli wyświetli się lista aktualnie otwartych konkursów NCN.  

 

Uwaga: po zalogowaniu się z uprawnieniami redaktora wniosku  

i w przypadku, gdy logujący miał we wcześniejszych edycjach 

utworzone nowe, ale niewysłane wnioski w ramach konkursów NCN, 

system wyświetli listę wniosków w przygotowaniu. Proszę nie 

wypełniać wniosków założonych w ramach edycji, których nabór już się 

zakończył.  



Tworzenie formularza 



Należy wybrać konkurs z listy konkursów, w których 

aktualnie prowadzony jest nabór wniosków 


