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Wstęp 

Niniejszy poradnik został przygotowany dla użytkowników zewnętrznych systemu InfoExpert, tj. osób współpracujących  

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w roli ekspertów. Opisujemy w nim szczegółowo  podstawowe działania oraz 

funkcjonalności systemu.  

Dane wszystkich ekspertów zarejestrowanych w bazie eCentrum zostały przeniesione do InfoExperta. Poinformowaliśmy 

o tym fakcie w mailingu, prosząc jednocześnie o aktywację konta, a także o weryfikację poprawności danych, ich uzupełnienie 

i/lub aktualizację.  

Nadal pracujemy nad rozbudową i ulepszeniem InfoExperta, stąd będziemy wdzięczni za uwagi, które można przekazać na 

adres e-mail: eksperci.kontakt@ncbr.gov.pl. 

mailto:eksperci.kontak@ncbr.gov.pl
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1. Rejestracja 

Rejestracja w systemie InfoExpert zastępuje dotychczasową rejestrację eksperta w bazie za pomocą eCentrum. Dane 

ekspertów już zarejestrowanych zostały przeniesione do systemu InfoExpert.  

1. Panel wstępnej rejestracji do systemu InfoExpert jest dostępny pod adresem:  

https://lsi.ncbr.gov.pl/rejestracja_ekspert.php 

2. Podczas rejestracji wstępnej nie ma możliwości zapisania częściowo uzupełnionego formularza. Zamknięcie lub 

odświeżenie strony przed zakończeniem rejestracji spowoduje utratę wpisanych danych. 

3. Pierwsza część  rejestracji obejmuje podstawowe dane, takie jak PESEL, e-mail, imię i nazwisko czy stopień / tytuł 

naukowy. Dostępna jest wersja kontrastowa, można powiększyć litery formularza oraz zmienić język  

(polski / angielski). 

4. Dane, których podanie jest obowiązkowe, oznaczono czerwoną gwiazdką. 

5. Podany adres e-mail będzie loginem do systemu InfoExpert. Na ten adres  wyślemy wiadomość z linkiem 

aktywacyjnym.  

6. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, musi też zawierać wielkie i małe litery oraz cyfry.  

Wyświetlenie wersji kontrastowej 

strony lub zwiększenie liter formularza 

rejestracyjnego. 

Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, 

oznaczono czerwoną gwiazdką, np. PESEL. 

Kontakt do pomocy technicznej. 

Zmiana języka, w jakim 

wyświetlany jest 

formularz. 

Hasło musi się 

składać z co najmniej 

8 znaków, zawierać 

wielkie i małe litery 

oraz cyfry. 

Stopień / tytuł 

naukowy należy 

wybrać  z listy 

rozwijanej. 

https://lsi.ncbr.gov.pl/rejestracja_ekspert.php
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7. W kolejnym kroku należy podać dane związane z miejscem pracy oraz rezydenturą. 

8. Rodzaj instytucji wybiera się z listy rozwijanej, następnie należy wskazać kraj, w którym znajduje się dana instytucja. 

9. W wyszukiwarkę instytucji (opartą na bazie REGON) należy wpisać nazwę instytucji (jej początek) lub numer REGON, lub 

numer NIP. 

Wyszukiwanie po nazwie instytucji, numerze REGON lub NIP. 

10. Po wybraniu właściwej instytucji z listy pola: „Województwo” i „Miejscowość” uzupełnią się automatycznie na 

podstawie danych z bazy REGON. 

11. Pole: Stanowisko / Funkcja można uzupełnić, ale nie jest to obowiązkowe. 

12. Konieczne jest wskazanie kraju, którego jest się rezydentem (mieszkańcem). 

Informację o zajmowanym 

stanowisku / pełnionej funkcji 

można uzupełnić, ale nie jest to 

obowiązkowe. 

Kraj rezydentury wybiera się z listy rozwijanej. 
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13. Należy wskazać obszar działalności eksperckiej (informacja wymagana) oraz określić, czy mieści się on w obrębie:  

Nauka /  Gospodarka / Nauka i gospodarka.  

14. Wybór „Nauka” wymaga dalszego wskazania specjalności według klasyfikacji OECD (do trzeciego poziomu włącznie); 

wybór „Gospodarka” wymaga wskazania specjalności według klasyfikacji NACE (do czwartego poziomu włącznie).  

Wybór „Nauka i gospodarka” wymaga określenia specjalności zarówno według klasyfikacji OECD, jak i NACE. 

Wybór obszaru „Nauka i gospodarka” oznacza obowiązkowe 

wskazanie specjalności według klasyfikacji OECD  i według 

klasyfikacji NACE. 
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15. Rejestracja wstępna wymaga podania co najmniej pięciu różnych słów kluczowych w języku polskim lub w języku 

angielskim (można też podać słowa kluczowe w obu tych językach). Słowa kluczowe należy oddzielać przecinkiem. 

System wskazuje jako błąd powtórzenia słów kluczowych lub podanie ich mniej niż pięć.  

Przy podaniu dwóch takich samych słów kluczowych 

i  kliknięciu „Rejestruj” system wyświetla na górze formularza 

komunikat o błędzie. 

16. Kolejny krok rejestracji wstępnej to zapoznanie się z klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. Treść klauzuli wyświetla się w osobnym oknie po kliknięciu w zielone pole. Po zapoznaniu się z klauzulą 

należy zaznaczyć checkbox oświadczenia, potwierdzając zapoznanie się z jej treścią. 

17. System InfoExpert wymaga potwierdzenia, że użytkownik nie jest robotem (reCAPTCHA). Po tej weryfikacji możliwe 

jest wysłanie formularza rejestracji  poprzez kliknięcie przycisku „Rejestruj”. Jeżeli któreś z pól obowiązkowych 

zostanie pominięte, formularz wyświetli je na czerwono, wskazując, co trzeba uzupełnić. 

 

Checkbox, który trzeba zaznaczyć po zapoznaniu 

się z klauzulą informacyjną. 

Kliknięcie w to pole otwiera okienko z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. 

Weryfikacja użytkownika (test reCAPTCHA). 

Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól formularza 

(oznaczonych gwiazdką) należy  kliknąć „Rejestruj”. 
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18. Po dokonaniu rejestracji wyświetlony zostanie komunikat informujący o dokonaniu rejestracji, a na podany adres  

e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem aktywacyjnym.  

Link do aktywacji konta. 

19. Kliknięcie w link aktywacyjny powoduje potwierdzenie rejestracji konta. W wyświetlonym komunikacie znajduje się link 

do strony logowania do systemu.  
Link do panelu logowania do systemu 

InfoExpert (Panel eksperta LSI). 

20. Do systemu logujemy się adresem e-mail (nazwa użytkownika) oraz hasłem podanych podczas rejestracji wstępnej. 

Istnieje możliwość włączenia wersji kontrastowej okienka logowania,  powiększenia liter, zmiany języka (z polskiego na 

angielski). Okienko logowania zawiera także: 

 link do Regulaminu Użytkownika Systemu LSI (InfoExpert jest częścią LSI),  

 link umożliwiający przypomnienie hasła, 

 adres e-mail pomocy technicznej. 

Adres e-mail pomocy technicznej: 

pomoc_techniczna@ncbr.gov.pl 

Po kliknięciu w link otworzy się okno 

z Regulaminem. Prosimy o zapoznanie się z jego 

treścią. 

Wyświetlenie wersji kontrastowej strony 

lub zwiększenie liter panelu logowania. 

Link umożliwiający ustawienie 

nowego hasła. 
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21. Po pierwszym zalogowaniu na konto należy uzupełnić dane w profilu, tak aby konto było w pełni aktywne. 

Link — przejście do profilu eksperta. Link będzie widoczny 

dopóty, dopóki profil nie zostanie w pełni uzupełniony. 

22. Uzupełnienie profilu jest możliwe po kliknięciu w przycisk „Edytuj”. Formularz z danymi stanie się aktywny, 

wyświetlą się także czerwone gwiazdki wskazujące, które dane są wymagane. Te dane należy uzupełnić w pierwszej  

kolejności i  kliknąć „Zapisz”.  

Po kliknięciu „Edytuj” 

formularz staje się 

aktywny i można go 

uzupełnić. 

Część danych, np. miejsce pracy, zaciąga się 

z formularza rejestracji wstępnej. 

Adres korespondencyjny — do uzupełnienia; są to dane wymagane 

w pełnym profilu. 
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23. Jeśli jakieś pole wymagane nie zostanie uzupełnione, system podświetli je na czerwono, wskazując, które dane 

trzeba dopisać. BEZ UZUPEŁNIENIA KOMPLETU DANYCH WYMAGANYCH (POLA OZNACZONE CZERWONĄ 

GWIZADKĄ), SYSTEM NIE ZAPISZE ZMIAN W PROFILU. 

24. Poprawny zapis danych jest oznaczony zielonym paskiem i komunikatem „Zapisano”. 

25. Należy pamiętać, że każda sesja logowania trwa określony czas — 15 min, ale każde działanie na stronie 

wymagające kliknięcia, np. w „Edytuj”, a potem „Zapisz” powoduje automatyczne odświeżenie czasu sesji.  

Nie zostało uzupełnione pole: Kod pocztowy, 

jest do dana wymagana. 

Nie zostało uzupełnione pole: Miejscowość, jest 

to dana wymagana. 

„Zapisano” - komunikat o poprawnym zapisie danych w profilu. Informacja, ile czasu zostało do końca sesji. 

26. Odświeżenie strony w przeglądarce przedłuża sesję, system ostrzega przy tym, że wprowadzone zmiany mogą nie 

zostać zapisane. DLATEGO PRZED ODŚWIEŻENIEM STRONY W PRZEGLĄDARCE, NALEŻY ZAPISAĆ ZMIANY 

WPROWADZONE W PROFILU EKSPERTA. 

Ostrzeżenie: „Wymagane zmiany 

mogą nie zostać zapisane”. 
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27. Informacje o dodatkowym miejscu pracy (wyszukiwanie po nazwie lub numerze REGON, lub numerze NIP), inne 

specjalności (Nauka / Gospodarka / Nauka i gospodarka), dodatkowe słowa kluczowe (więcej niż pięć), przebieg 

kariery naukowej, publikacje, patenty, projekty B&R itp., nie są wymagane, ale zalecamy ich podanie: im pełniejszy 

profil eksperta, tym łatwiej dopasować odpowiednie zadania do posiadanych przez eksperta wiedzy 

i kompetencji. 

Zaznaczenie checkboxa „Mogę wykonywać ekspertyzy również w innej specjalności” pozwoli 

wybrać dodatkową specjalność i określić ją za pomocą kategorii OECD i/lub NACE. 

Tutaj można załączyć list rekomendujący. 

Po kliknięciu „Dodaj publikację ” pojawią się pola tekstowe do uzupełnienia. Kliknięcie w pomarańczowy przycisk „Usuń” pozwala usunąć cały 

blok pól tekstowych. Kolejną publikację można dodać, klikając ponownie „Dodaj publikację”. Analogicznie można dodawać projekty, patenty 

itd. Datę dodaje się, wybierając ją z kalendarza. Jeśli nie jest znana data dzienna, należy wybrać np. 1.01.xxxx, tak aby wskazać poprawny rok. 

28. W przypadku posiadania dostępu do danych niejawnych należy określić, dla jakich danych posiada się poświadczenie 

(dane poufne / tajne / ściśle tajne), trzeba też uzupełnić daty ważności poświadczenia / poświadczeń oraz umieścić 

odpowiednie skany.  

Dodawanie załącznika z poświadczeniem dostępu do 

informacji niejawnych. 
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29. Wymagane jest również określenie stopnia znajomości języka angielskiego. 

W tym polu można opisać wszelkie inne 

doświadczenia, które mogą być przydatne w pracy 

eksperckiej. 

30. Po uzupełnieniu danych należy je zapisać, klikając „Zapisz” na górze formularza. 

31. Zakładka „Oświadczenia” w menu górnym służy wgraniu skanu podpisanego oświadczenia. Załączenie podpisanego 

oświadczenia jest warunkiem realizacji zamówień przesyłanych ekspertowi przez NCBR. 

Link do pobrania wzoru oświadczenia o treści: 

 

Skan podpisanego oświadczenia 

należy załączyć za pomocą tego 

przycisku. 

32. W menu górnym w zakładce „Ustawienia” znajduje się przycisk do zmiany hasła do konta. 

Zmień hasło 
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2. Aktualizacja profilu 

Dane wprowadzone do profilu stanowią podstawę doboru eksperta do oceny wniosku czy raportu z realizacji projektu.  

Profil uzupełniony i aktualizowany, np. informacjami dotyczącymi publikacji, realizowanych projektów badawczo-

rozwojowych, uzyskanych patentów czy przeprowadzonych wdrożeń, daje pełny obraz kompetencji i doświadczeń eksperta.  

1. Aby zaktualizować lub uzupełnić dane w profilu, należy z menu bocznego wybrać zakładkę „Profil eksperta”. 

2. Wyświetli się formularz z danymi. Po kliknięciu „Edytuj” formularz stanie się aktywny i można w nim dokonywać 

zmian, np. uaktualnić adres korespondencyjny, dodać lub usunąć publikacje, projekty itd. 

3. Zmiany zapisujemy, wracając na górę strony i klikając „Zapisz” (zob. 1. „Rejestracja ”, pkt 26). 

Dane w profilu można zaktualizować i/lub uzupełnić, wybierając 

zakładkę „Profil eksperta” z menu bocznego. Wyświetlony zostanie 

formularz z danymi; po kliknięciu „Edytuj”, formularz stanie się 

aktywny. Wprowadzone dane należy zapisać, klikając „Zapisz” na 

górze strony. 

2.1. Zmiana lub przypomnienie hasła 

4. Hasło można zmienić, wchodząc w zakładkę „Ustawienia” w menu górnym (zob. 1. „Rejestracja”, pkt 28). 

Ustawienia 

Zmień hasło 
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6. Jeśli konieczny jest reset hasła, należy skorzystać z linku „przypomnij hasło” w panelu logowania  

(zob. 1.  „Rejestracja”, pkt 20). 

7. System poprosi o podanie nazwy użytkownika, czyli adresu e-mail podanego przy rejestracji jako login. Na ten 

adres zostanie wysłana instrukcja dalszego postępowania.  

5. Zmiana hasła jest wymagana przez system co 30 dni. Należy podać bieżące hasło, potem wpisać nowe hasło i je 

powtórzyć, a potem potwierdzić zmianę, klikając „Zapisz hasło”. 

Nazwa użytkownika = adres e-mail podany przy rejestracji i używany 

jako login. 
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Link do zmiany hasła. 

Zatwierdzenie zmienionego hasła, wpisanego dwa razy 

w powyższych polach. Kolejne logowanie należy wykonać już 

z  użyciem nowego hasła. 
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3. Badanie możliwości 

Badanie  to ankieta, którą pracownicy NCBR przeprowadzają w szerokim gronie ekspertów, wstępnie dobranych do np. 

oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w zakończonym naborze. Ekspert zaproszony do udziału w badaniu możliwości 

zapoznaje się z podstawowymi informacjami na temat wniosków, takimi jak: tytuł, wnioskodawca, członkowie konsorcjum, 

podwykonawca / podwykonawcy, OECD, słowa kluczowe po polsku, słowa kluczowe po angielsku, data panelu (jeśli dotyczy), 

godzina panelu (jeśli znana na etapie tworzenia badania).  

Na podstawie tych informacji ekspert wskazuje, które wnioski jest w stanie ocenić w sposób kompetentny, merytoryczny 

oraz bez narażania się na konflikt interesów. Informacja ta trafia do NCBR, gdzie na jej podstawie dokonywany jest już 

szczegółowy dobór ekspertów i przygotowywane są zamówienia. 

1. Ekspert zaproszony do udziału w badaniu  otrzymuje wiadomość na przypisany do jego profilu adres e-mail.  

Krótka instrukcja, 

jak wziąć udział 

w badaniu. 

Dane kontaktowe pracownika NCBR 

odpowiadającego za badanie 

możliwości. 

2. Zakładka „Badania” znajduje się w menu bocznym konta eksperta. 

Kliknięcie w „Badania” w menu bocznym wyświetla 

zestawienie badań możliwości przesłanych do 

eksperta. 

Aby zobaczyć listę przesłanych 

wniosków, należy  kliknąć 

w „Szczegóły”. 
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3. Aby zobaczyć szczegóły badania, należy kliknąć zielony przycisk „Szczegóły”.  Wyświetlony widok obejmuje ogólne 

informacje o badaniu, takie jak: imię i nazwisko koordynatora badania, charakter pracy, ilości dni na realizację, kwotę 

wynagrodzenia za ocenę jednego wniosku,  wiadomość mailową od koordynatora, załączniki (jeśli koordynator je 

załączył do  badania; załącznik / załączniki można pobrać). 

Informacje o badaniu. 

4. Poniżej wyświetlona jest lista wniosków. Jeśli badanie tego wymaga, koordynator może poprosić ekspertów 

zaproszonych do udziału w badaniu, żeby określili, ile wniosków są w stanie ocenić — wówczas jest to pole 

wymagane do uzupełnienia. 

5. Pole „Uwagi” jest polem tekstowym, można w nie wpisać swoje uwagi dotyczące badania, udziału w ocenie itp. 

6. Po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi wniosków należy wskazać Tak lub Nie w kolumnie „Możliwość oceny”. 

7. Dokonane wybory należy zapisać (przycisk „Zapisz” pod tabelą), a następnie przesłać do NCBR (przycisk „Prześlij do 

NCBR” pod tabelą). 

8. Przed wysłaniem wypełnionej ankiety do NCBR można zmieniać wybór dotyczący poszczególnych wniosków, 

każdorazowo zapisując zmienione dane. 

Data panelu i godzina (jeśli godzina była 

znana na etapie przygotowania badania). 

Ile wniosków może ocenić ekspert? Pole wymagane 

do uzupełnienia, jeśli takie wymaganie określi 

koordynator badania. 

Miejsce na uwagi eksperta. 



InfoExpert. Poradnik dla ekspertów       19 

 

9. Po wysłaniu ankiety do NCBR nie ma już możliwości zmiany dokonanych wyborów — znikają przyciski widoczne 

wcześniej pod tabelą. Zapisana zostaje także zadeklarowana ilość wniosków, którą ekspert chce ocenić. 

10. Udział w badaniu możliwości nie oznacza automatycznie, że ekspert otrzyma zamówienia dotyczące wskazanych 

w badaniu wniosków. Na podstawie wyników badania możliwości pracownicy NCBR dokonują doboru konkretnych 

ekspertów do konkretnych wniosków, tak aby zapewnić ich merytoryczną i obiektywną ocenę. 
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4. Przyjęcie i realizacja zamówienia 

1. Zamówienie to propozycja wykonania konkretnej pracy eksperckiej na rzecz NCBR. Kliknięcie w zakładkę 

„Zamówienia” w menu bocznym wyświetla lista wszystkich zamówień przesłanych ekspertowi — tych nowych, jak 

i  tych, nad którymi już pracuje. Każde zamówienie ma status informujący, na jakim etapie jest dana praca ekspercka.  

„Zamówienia”. Po kliknięciu przechodzimy do listy 

zamówień w formie tabeli. 

2. W tabeli znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zamówienia: numer wniosku, którego zamówienie 

dotyczy, tytuł projektu, nazwa beneficjenta, data wysłania zamówienia przez NCBR, status. Kolumna „Akcje” 

zawiera przyciski, które  pozwalają zobaczyć szczegóły zamówienia („Szczegóły), przejść do formularza recenzji 

(„Recenzja”), odrzucić zamówienie / wycofać się z jego wykonywania („Wycofanie”) —  ten przycisk jest 

dostępny w zależności od statusu zamówienia. 

Statusy poszczególnych 

zamówień. 
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3. Informacja o propozycji wykonania pracy eksperckiej jest wysyłana również na adres e-mail eksperta.  

4. Na koncie eksperta, na liście zamówień, nowe zamówienie ma status „Zamówienie wysłane do eksperta”. Przed 

przyjęciem zamówienia i złożeniem oświadczenia o bezstronności i poufności ekspert może jedynie zapoznać się ze 

szczegółami zamówienia. Nie są mu również udostępnione żadne pliki związane z danym wnioskiem lub projektem. 

5. W „Szczegółach” poza podstawowymi informacjami o wniosku / projekcie znajdują się też informacje o charakterze 

pracy, proponowanym wynagrodzeniu czy ilości dni na wykonanie zamówienia. Ważnymi elementami, z którymi 

należy się zapoznać, są „Ogólne warunki realizacji zamówienia” oraz „Oświadczenie o bezstronności i poufności”. 

Akceptacja oświadczenia oznacza, że między ekspertem a wnioskodawcą / beneficjentem / konsorcjantami / 

podwykonawcami nie zachodzi konflikt interesów, ekspert jest w stanie wykonać obiektywną i bezstronną recenzję, 

zachowując wszelkie informacje o wniosku / projekcie w tajemnicy. 
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6. Po akceptacji oświadczenia status zamówienia zmienia się na „Zamówienie realizowane (u eksperta)”; pliki potrzebne 

do wykonania pracy eksperckiej są udostępniane automatycznie po zaakceptowaniu oświadczenia. Można je pobrać   

po kliknięciu w „Szczegóły” zamówienia. 
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W szczegółach zamówienia znajdują się pliki udostępnione przez 

koordynatora zamówienia. Można je pobrać pojedynczo lub 

zaznaczyć pliki do pobrania i pobrać kilka jednocześnie. 

Wyświetlenie całej treści 

zaakceptowanego oświadczenia. 

7. Przejście do „Zamówienie — edycja recenzji” następuje po kliknięciu przycisku „Recenzja” w kolumnie „Akcje” lub 

„Zakończ prace nad zamówieniem” w szczegółach zamówienia. 

Zakończ prace nad zamówieniem =  

przejście do formularza recenzji. 
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8. W „Zamówienie — edycja recenzji” znajdują się: „Formularz recenzji zamówienia”, belka „Lista wątków”, belka 

„Prośby o korektę”, belka „Prośby o uzupełnienie”.  

9. Formularz  to narzędzie do przesyłania recenzji do NCBR. RECENZJĘ NALEŻY PRZESYŁAĆ WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ 

FORMULARZA.  

10. Wypełniony formularz (pola, załączony plik z recenzją) można zapisać, a do NCBR wysłać później lub można zapisać 

i od razu przesłać do NCBR. 

11. „Prośba o uzupełnienie” wychodzi od eksperta do NCBR. Ta belka służy przesłaniu informacji, że do wykonania 

recenzji ekspert potrzebuje jakiegoś uzupełnienia, np. w postaci dodatkowego dokumentu. Koordynator 

zamówienia (pracownik NCBR) prześle to uzupełnienie (np. plik) za pomocą tej samej belki.  

12. Ekspert nie może poprosić o kolejne uzupełnienie, jeśli nie dostał odpowiedzi na poprzednie. Jeśli otrzymane 

uzupełnienie jest kompletne, nie należy już korzystać z belki „Prośba o uzupełnienie” w komunikacji 

z koordynatorem; należy korzystać z belki „Lista wątków”. 

13. „Prośba o korektę” jest przesyłana przez NCBR do eksperta wtedy, gdy w recenzji, którą przekazał do NCBR, są 

braki i konieczna jest jej poprawa. Prośbę przesyła koordynator zamówienia. POPRAWIONĄ RECENZJĘ NALEŻY 

PRZESŁAĆ WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA. 

14. „Lista wątków” służy korespondencji między ekspertem a NCBR w kwestiach innych niż UZUPEŁNIENIE i KOREKTA. 

Ekspert może poprosić o wsparcie formalne (prośba do koordynatora) lub merytoryczne (prośba do opiekuna).  

 

15. Dodanie prośby o uzupełnienie (jeśli jest ono konieczne). 

Widok po wysłaniu prośby o uzupełnienie 

do NCBR (wewnątrz belki „Prośba o 

uzupełnienie”). 

Formularz; przekazywanie recenzji 

tylko za jego pomocą. 
Lista wątków. 

Prośba o korektę (NCBR        ekspert). 

Prośba o uzupełnienie (ekspert         NCBR). 
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Widok po wysłaniu prośby o uzupełnienie 

do NCBR (widok całego okna „Zamówienie 

— edycja recenzji”).  

Informacja o uzupełnieniu przesłanym przez NCBR jest 

przesyłana na skrzynkę mailową eksperta. 

Informacja o uzupełnieniu widoczna wewnątrz belki  

„Prośba o uzupełnienie”. 

Widok po otrzymaniu uzupełnienia od pracownika NCBR 

(widok całego okna „Zamówienie — edycja recenzji”).  
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16. Wysyłka gotowej recenzji do NCBR. 

Widok formularza po wysłaniu recenzji do NCBR. Nie jest możliwe usunięcie 

przesłanego pliku. 

17. Po przesłaniu recenzji do NCBR w liście zamówień zmienia się status zamówienia na: „Zamówienie zrealizowane 

(odesłane do NCBR)”. 

Z zamówienia o statusie „Zamówienie 

zrealizowane (odesłane do NCBR)” nie 

można się wycofać; znika czerwony przycisk. 



InfoExpert. Poradnik dla ekspertów       27 

 

18. Jeśli konieczne jest poprawienie recenzji koordynator zamówienia przesyła taką informację za pomocą belki „Prośba 

o korektę”. Ekspert otrzymuje również wiadomość o czekającej prośbie o korektę również na adres e-mail. Zmienia 

się też status zamówienia widoczny w liście zamówień: „Zamówienie realizowane (u eksperta)”. 

Widok formularza — widoczna przesłana przez pracownika NCBR i nieodczytana 

jeszcze prośba o korektę. 

19. Jeśli konieczne są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące prośby o korektę, np. ekspert nie wie, na czym ma polegać 

poprawka, pytania do pracownika NCBR należy przesyłać w obrębie belki „Prośba o korektę”. Pracownik NCBR 

odpowie za pomocą tej samej belki. Jeśli otrzymane wyjaśnienia dotyczące korekty są wystarczające, nie należy 

już korzystać z belki „Prośba o korektę” do komunikacji z koordynatorem. Do służy korespondencji między 

ekspertem a NCBR we wszystkich kwestiach innych niż UZUPEŁNIENIE i KOREKTA służy belka „Lista wątków”.  

Informacja dla pracownika NCBR przesyłana przez eksperta i dotycząca 

dodatkowych wyjaśnień związanych z prośbą o korektę. 

Informacja od pracownika NCBR =  prośba o korektę. 
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Informacja od pracownika NCBR z dodatkowymi wyjaśnieniami. 

20. POPRAWIONĄ RECENZJĘ PRZESYŁAMY WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA. Należy ponownie określić temat 

i treść wiadomości i załączyć plik z poprawioną recenzją. Po odesłaniu poprawione recenzji nie można już usuwać 

przesłanych do NCBR plików. Na liście zamówień status ponownie zmienia się na: „Zamówienie zrealizowane 

(odesłane do NCBR)”. 

Po wysłaniu poprawionej recenzji przesłanych plików nie można już 

usunąć. 
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21. Wszystkie kwestie inne niż UZUPEŁNIENIE lub KOREKTA, np. dodatkowe pytania, prośby o wsparcie formalne lub 

merytoryczne powinny być przekazywane za pomocą belki „Lista wątków”. Lista rozwijana obejmuje dwie główne 

kategorie ewentualnych pytań / próśb. 

Rozwijana lista tematów. 

22. Gdy pracownicy NCBR zajmą się ostateczną weryfikacją i akceptacją zamówienia (recenzji), status zamówienia 

widoczny dla eksperta zmieni się na: „Zamówienie w odbiorze”, a potem „Zamówienie zrealizowane (w NCBR)”.  

 

Dodawanie pytania / prośby przez eksperta. 
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23. Jeśli do zakończenia procesowania zamówienia jest konieczny skan podpisanej przez eksperta recenzji, pracownik 

NCBR prześle prośbę o skan — status zamówienia ulegnie wówczas zmianie na: „Zamówienie zrealizowane  

(u eksperta) - Prośba o skan”. 

24. Należy  ponownie wejść z zamówienie, klikając „Recenzja”, a następnie WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA 

przesłać skan podpisanej recenzji do NCBR. 

Po przesłaniu skanu nie jest już możliwe ani pobieranie, ani usuwanie 

plików przesłanych do NCBR. Praca nad recenzją po stronie eksperta jest 

zakończona. 
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25. Gdy pracownik NCBR przekaże zamówienie do płatności, na liście zamówień status tego zamówienia zmieni się na: 

„Zamówienie zrealizowane (przekazano do płatności)”. Jest to potwierdzenie, że wszystkie prace nad 

zamówieniem zostały zakończone i ekspert wkrótce otrzyma wynagrodzenie za wykonaną pracę ekspercką. 

5. Kontakt 

1. W przypadku problemów lub pytań prosimy o kontakt: eksperci.kontakt@ncbr.gov.pl 

2. W przypadku problemów technicznych prosimy o kierowanie zgłoszeń bezpośrednio do pomocy technicznej na 

adres e-mail: pomoc_techniczna@ncbr.gov.pl 

mailto:eksperci.kontak@ncbr.gov.pl
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