
Praca z OSF
https://osf.opi.org.pl/

https://osf.opi.org.pl/


Projekty NCN – jak złożyć wniosek
• Wnioski w konkursach składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu 

ZSUN/OSF, dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl 

http://www.osf.opi.org.pl/




• Na podany adres email zostanie wysłany link 

aktywacyjny.  Podanie nieistniejącego lub błędnego adresu e-mail 

spowoduje, że konto nie będzie mogło być aktywowane.

• Po kliknięciu na link aktywacyjny konto zostanie utworzone.





Zalogowaliśmy się do OSF – i co dalej?



Zalogowaliśmy się do OSF – i co dalej?



Zalogowaliśmy się do OSF – i co dalej?

Wybieramy instytucję



Wybieramy konkurs, w którym chcemy wziąć 
udział, np. Opus



Dane np. do wniosków NCN znajdą Państwo na 
stronie BOB: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-
projekty-badawcze/

http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/
















Szukamy swojej 
jednostki i 
wybieramy ją







I tak po kolei wypełniamy 
pozostałe sekcje wniosku.

UWAGA: we wniosku jest punk pod nazwą PLAN ZARZĄDZANIA 
DANYMI.

Na stronie BOB przygotowaliśmy dla Państwa wyjaśnienie pojęć i 
przykładowe odpowiedzi na pytania zawarte w tej sekcji we wniosku 
NCN: http://bob.uw.edu.pl/plan-zarzadzania-danymi-ogolne-
informacje-o-pojeciach-oraz-przykladowy-plan/

http://bob.uw.edu.pl/plan-zarzadzania-danymi-ogolne-informacje-o-pojeciach-oraz-przykladowy-plan/


Jeśli uważamy, że wniosek już jest kompletny, 
możemy to sprawdzić:



Jeśli wszystko jest dobrze, pokaże się taki 
komunikat:



Wtedy klikamy w okienko



Idziemy do sekcji Elektroniczna wysyłka



Pobieramy potwierdzenia



• Swoje potwierdzenie podpisujemy, skanujemy i wczytujemy skan do 
OSF.

• Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika podmiotu / osobę 
upoważnioną do reprezentacji razem z wnioskiem należy przesłać do 
BOB

Szczegółową instrukcję składania wniosków zawsze zamieszczamy na stronie BOB 

https://osf.opi.org.pl/app/zsun1/ncn/badncn/proposal/electronicsubmission/k36/badncn-electronic-submission.xhtml?wnId=481093
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