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• Ocena przeprowadzana jest w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i 
trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym z dnia 13 lipca 2012 r. 

• Jednym z warunków dokonania oceny jednostki naukowej 
przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych jest 
przekazanie w postaci elektronicznej wypełnionej ankiety do 
systemu POL-on, a następnie wysłanie jej za pośrednictwem 
tego systemu do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

• Do wypełnienia ankiety oraz przesłania jej do systemu POL-on 
służy specjalny, przygotowany przez Ośrodek Przetwarzania 
Informacji, program komputerowy ANKIETA działający w 
środowisku Windows. 
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• Ankietę jednostki naukowej może złożyć wyłącznie jednostka, która 
została zarejestrowana w systemie POL-on 

• Dostęp do inicjowania ankiety, pobierania danych z systemu POL-on 
oraz do wysyłania ankiety do MNiSW mają wyłącznie osoby, które w 
systemie POL-on mają przypisaną rolę 
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA. Rola ta nadawana jest przez 
administratora systemu POL-on z danej jednostki. 

• Instalacyjną wersję tego program może pobrać każda 
zainteresowana osoba, jednak dostęp do jego pełnej 
funkcjonalności mają tylko osoby zarejestrowane w systemie POL-
on, którym przyznano odpowiednią rolę. 

• Dane do ankiety mogą być wprowadzane na wielu komputerach 
jednocześnie, ale przed złożeniem muszą zostać połączone w jeden 
plik zawierający wszystkie dane dla składającej ankietę jednostki. 
Uprawnienie do łączenia danych przysługuje wyłącznie osobie 
odpowiedzialnej za przygotowanie ankiety w danej jednostce. 

 



Zalecana jest następująca droga postępowania: 
 

1. Pobranie programu przez osobę odpowiedzialną za wypełnienie ankiety. 

2. Zainicjowanie nowej ankiety dla wybranej jednostki. 

3. Pobranie wszystkich danych znajdujących się w systemie POL-on. 

4. Sprawdzenie kompletności pobranych danych podstawowych, danych 
adresowych oraz informacji o kierowniku jednostki – w razie ich 
niekompletności lub niepoprawności trzeba je poprawić w systemie i 
pobrać ponownie. 

5. Dostosowanie pobranego z systemu POL-on wykazu pracowników do 
wymogów ankiety (usunięcie zbędnych i dodanie brakujących 
pracowników). 

6. Rozesłanie do osób, które mają wypełniać poszczególne fragmenty ankiety 
pliku danych zawierającego prawidłowe dane o pracownikach jednostki. 



7. Uzupełnienie wszystkich danych (publikacje, patenty, dorobek artystyczny itp.) 
przez odpowiednie osoby. 

8. Scalenie przez osobę odpowiedzialną za wypełnienie ankiety wszystkich 
cząstkowych danych i przesłanie kompletnej ankiety do systemu POL-on. 

9. W systemie POL-on (po zalogowaniu do systemu) ostateczne sprawdzenie 
poprawności przesłanych danych i wydruk potwierdzenia ich zgodności ze 
stanem faktycznym (wykonuje osoba odpowiedzialna za wypełnienie ankiety). 

10. Podpisanie potwierdzenia przez kierownika jednostki.  

11. Wysłanie za pośrednictwem systemu POL-on ankiety wraz z zeskanowanym 
potwierdzeniem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

12. Przyjęcie lub odrzucenie (ze względu na braki formalne) ankiety przez 
pracownika Ministerstwa. 

13. Przekazanie przyjętych pod względem formalnym ankiet do KEJN do oceny.  

 



Uwaga: 

• Ankieta zostanie zarejestrowana w systemie POL-on 
jako plik o nazwie zawierającej datę i godzinę 
przekazania ankiety do systemu.  

• Możliwe jest wielokrotne przesyłanie ankiet do 
systemu POL-on i dopiero po zalogowaniu do systemu 
użytkownik decyduje, którą z przesłanych ankiet będzie 
chciał wysłać do Ministerstwa i przedstawić do oceny.  

• Jeżeli ankieta zostanie zwrócona jednostce do poprawy, 
wówczas jednostka wysyła do systemu POL-on 
poprawioną ankietę i ponownie składa ją do 
ministerstwa (ankieta „zwrócona” pozostaje w stanie 
niezmienionym). 



• Program ANKIETA dostępny będzie po przyjęciu aktualizacji 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym. 

• Instalacyjną wersję programu można pobrać  pod adresem 
http://poln.nauka.gov.pl/ankieta-jednostki 

• Program umożliwia wysyłanie pytań i uwag do systemu POL-
on – opcja Pomoc -> WYŚLIJ ANKIETĘ do systemu POL-on 
Odpowiedzi na zgłoszone uwagi będą udzielane za 
pośrednictwem systemu POL-on lub podanych danych 
kontaktowych 
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