
   

 

Zmiany w rejestracji organizacji 

22 października 2019 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy system rejestracji organizacji, które planują 

składać wnioski w ramach programów i działań zarządzanych przez Narodowe Agencje. 

Nowy system – Rejestr Organizacji, dostępny na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps 

platform, ułatwi większości organizacji rejestrację oraz uczestnictwo w akcjach programu dzięki mniejszej 

liczbie wymaganych informacji.  

 

 Jeśli organizacja uczestniczyła w działaniach w ramach programu Erasmus+ lub Europejski Korpus 

Solidarności zarządzanych przez Narodową Agencję i posiada numer PIC, nie ma potrzeby ponownej 

rejestracji. 

 Jeśli organizacja zamierza po raz pierwszy wziąć udział w działaniach Erasmus+ lub Europejskiego 

Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodowe Agencje, powinna zarejestrować się 

bezpośrednio na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps platform. 

 Jeśli organizacja zamierza kontynuować uczestnictwo w działaniach zarządzanych przez Agencję 

Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) lub jeśli jest nową 

organizacją planującą uczestniczyć w takich działaniach w ramach programu Erasmus+ lub 

Europejski Korpusu Solidarności, powinna uzyskać numer PIC, a zarządzanie danymi będzie możliwe 

poprzez portal Funding and Tenders Portal. 

Każdy system rejestracyjny ma odrębny i niepowtarzalny numer identyfikacyjny: 

 

 9-cyfrowy PIC (z ang. Participant Identification Code) jest wykorzystywany w Rejestrze Uczestników 

SEDIA poprzez portal Funding and Tenders Portal w celu identyfikacji organizacji w projektach 

zarządzanych przez EACEA (np. PIC: 987654321). 

 Nowe „ID Organizacji” (z ang. Organisation ID) jest wykorzystywane w systemie Rejestr Organizacji 

(Organisation Registration) dostępnym poprzez platformę Erasmus+ and European Solidarity Corps 

platform w celu identyfikacji organizacji w projektach zarządzanych przez Narodową Agencję w 

Waszym kraju (np. Organisation ID: E12345678). 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://eks.org.pl/narodowa-agencja/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration


   

 

ID Organizacji (Organisation ID) zostało przyznane automatycznie organizacjom, które uczestniczyły już w 

projektach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodowe Agencje. Żeby 

odszukać ID Organizacji, należy użyć platformy Erasmus+ and European Solidarity Corps platform. Zalecamy 

wyszukiwanie po obecnie istniejącym numerze PIC wykorzystując zaawansowane wyszukiwanie.  

 

 

 

Jak uzyskać dostęp do danych organizacji w nowym systemie? 

 

W celu wyszukiwania organizacji i zarządzania danymi organizacji, należy wykorzystać platformę Erasmus+ 

and European Solidarity Corps platform. Platforma ta zastąpiła Portal Uczestnika (Education, Audio-Visual, 

Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal) dla działań zarządzanych przez Narodową Agencję.  

Jeśli jesteś „Autoryzowanym Użytkownikiem” (z ang. Authorised User) reprezentującym organizację, możesz 

zarządzać danymi organizacji poprzez wybranie zakładki My Organisations. Do systemu można się zalogować 

przy użyciu istniejącego „EU login” po otrzymaniu takiego polecenia od systemu.  

Po zalogowaniu można wyszukać organizację, zarządzać jej danymi oraz, jeśli to potrzebne, edytować dane, 

a także zarządzać dokumentami oraz wykonywać inne czynności. Można również wykorzystać nowe ID 

Organizacji (Organisation ID) w formularzach wniosków stworzonych dla działań Erasmus+ i Europejskiego 

Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodową Agencję.  

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/my-organisations


   

 

 

Więcej informacji 

 

W celu uzyskania informacji, czy działanie jest zarządzane przez Narodowe Agencje czy EACEA, należy wejść 

na stronę Erasmus+ call for proposals – znajduje się tu lista działań i instytucji, które nimi zarządzają. 

Dodatkowe informacje dotyczące tego, jak zarządzać danymi organizacji, osobą kontaktową, 

autoryzowanym użytkownikiem oraz innymi dokumentami znajdują się pod poniższymi linkami (dostęp 

można uzyskać logując się za pomocą EU login). Informacje dostępne są obecnie w języku angielskim. 

Dokumenty te będą stopniowo udostępnione w języku polskim.  

 

 Wprowadzenie do Przewodnika po Rejestracji Organizacji  

 Jak zarządzać EUloginem 

 Jak zarządzać danymi organizacji 

 Jak zarządzać dostępem użytkownika (autoryzowani użytkownicy) do danych organizacji 

 Jak zachować spójność danych organizacji w systemie „Orgnisation Registration” i portalu „Funding 

and tenders opportunities”. 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/roRXFg
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/j_DeCQ
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/1YfaFQ
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/pISvFg
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/j4aCFw
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/j4aCFw

