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1. CEL DOKUMENTU 

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie założeń wdrożenia masowych interfejsów wymiany 
danych z systemem POL-on w wersji 2.0, będącej jego dostosowaniem do założeń Ustawy z dnia  
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Niniejsza dokument jest przedmiotem konsultacji z przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych 
za zasilanie i pobieranie danych z systemu POL-on. 

Przedstawiona w niniejszym dokumencie koncepcja wymiany danych będzie realizowana w ramach 
projektu Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki - etap II jako zadanie U.5 Zdalna sprawozdawczość 
oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki. 
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2. HARMONOGRAM ZMIAN 

Szczegółowy harmonogram zmian dostępny na 
stronie  https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram 

Planowane działania w związku z dostosowaniem masowych interfejsów wymiany danych: 

 czerwiec 2019: przedstawienie założeń zmian w interfejsach oraz rozpoczęcie konsultacji 
technicznych; 

 lipiec - wrzesień 2019: konsultacje techniczne z działami informatycznymi uczelni oraz 
zewnętrznymi dostawcami oprogramowania  

 październik 2019: opublikowanie ostatecznej wersji XSD oraz wdrożenie produkcyjne usług 
zgodne z harmonogramem 

 listopad 2019: udostępnienie testowej wersji modułów: Studenci oraz pomoc materialna, 
Patenty i dokonania, Projekty naukowe 

 grudzień 2019: produkcyjne uruchomienie modułów Studenci oraz pomoc materialna  
i Osiągnięcia artystyczne pracowników naukowych  

 I kwartał 2020: opublikowanie i wdrożenie usług do Rejestru osób ubiegających się o stopień 
doktora oraz bazy dokumentów w postępowaniach awansowych 
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3. SŁOWNIK POJĘĆ I OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW 

API  (ang. Application Programming Interface) – zestaw reguł opisujących sposób komunikowania się 
pomiędzy sobą różnych aplikacji lub systemów teleinformatycznych 

MCL - Moduł centralnego logowania, produkt projektu ZSUN II będący elementem systemu RADON, 
który zapewnia użytkownikom i aplikacjom centralny mechanizm uwierzytelniania 

Uwierzytelnienie (autentykacja) - potwierdzenie tożsamości użytkownika lub systemu   

Autoryzacja  - przyznanie uprawnień do zawartości chronionej  uprawnionym użytkownikom lub 
systemom 

Import masowy - mechanizm zapewniający masowe zasilanie systemu POL-on za pomocą plików 
XML zgodnych z opublikowaną specyfikacją XSD lub za pomocą żądań REST API 

ORPPD - repozytorium pisemnych prac dyplomowych, będące elementem składowym 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 

POL-on – zob. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 

RAD-on - system dostępny pod adresem www.radon.opi.org.pl będący produktem projektu ZSUN II, 
którego istotnym produktem są narzędzia do zdalnej sprawozdawczości 

REST (ang. Representational State Transfer) - styl architektury oprogramowania definiujący zasady  
i dobre praktyki tworzenia usług sieciowych na bazie protokołu HTTP 

RP - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych 
przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 

UPSWiN lub ustawa - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. 2018 poz. 1668) 

UPW - ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) 

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on  - w skrócie System POL-
on, jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest gromadzenie danych w celu 
wykonywania zadań związanych z ustalaniem i realizacją polityki naukowej państwa, 
przeprowadzaniem ewaluacji jakości kształcenia, ewaluacji szkół doktorskich i ewaluacji jakości 
działalności naukowej, prowadzeniem postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia 
doktora habilitowanego  
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i tytułu profesora, ustalaniem wysokości subwencji i dotacji, nadzorem nad systemem szkolnictwa 
wyższego i nauki, realizacją zadań przez NAWA, NCBiR oraz NCN. 
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4. STRATEGIA INTEGRACJI 
 

Zmiany zapisane w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będą miały istotny wpływ 
na kształt systemu, ponieważ dotyczą kluczowych pojęć z informatyzowanej dziedziny.  W wielu 
przypadkach przebudowa jest na tyle gruntowna, że wymusza w praktyce przygotowanie nowych 
modułów systemu i migrację danych. Takie rozwiązanie stanowiło by szansę na optymalizację i 
zmianę starzejących się technologii, które komplikują i wydłużają proces developmentu w obecnych 
warunkach.  

W związku z powyższym planowane jest wykorzystanie w pełni okresu przejściowego zapisanego w 
ustawie  na przygotowanie nowego systemu, który docelowo przejmie wiele funkcji i procesów 
obecnego. Wartością dodaną powinno być znaczące uproszczenie modelu danych, poprawa 
ergonomii i wydajności, co koresponduje z oczekiwaniami dużej części użytkowników.  

W okresie przejściowym część niezbędnych modyfikacji do obsługi bieżących procesów zostałaby 
dostarczona wcześniej (do czerwca roku 20191) , w niewielkim stopniu modyfikując obecny system. 
Większość modułów zostanie jednak przeniesiona i udostępniona w nowym systemie na koniec 
okresu przejściowego. Ten wariant rozwiązania stwarza też lepsze perspektywy związane z 
utrzymaniem i rozbudową systemu w przyszłości, ponieważ bazowałby na nowym prawodawstwie, 
bez konieczności odwoływania się do historycznych stanów przed wejściem w życie obecnego 
projektu ustawy.  Obecnie wiele problemów wynika z konieczności rozwiązywania konfliktów 
pomiędzy różnymi wersjami prawa oraz utrzymywaniem okresów przejściowych.  

Terminy dostarczenia poszczególnych nowych funkcji systemowych są zdeterminowane zapisami w 
prawie, w szczególności w przepisach wprowadzających do ustawy. Poniżej znajdują się kluczowe 
paragrafy wraz z ilustracją. 

 

 

 

 

                                                           
 
1 Zgodnie z harmonogramem: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram  
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Art. 219 
 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dostosuje Zintegrowany System Informacji 
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on do przepisów ustawy,  o której mowa w art. 1, w terminie 
12 miesięcy  od dnia wejścia w życie tej ustawy.  

4. Do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3,  do wprowadzania, aktualizowania, 
archiwizowania i usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji  o Szkolnictwie Wyższym i 
Nauce POL-on stosuje  się przepisy dotychczasowe.  

5. W terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej 
Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów 
naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której 
mowa w art. 1, wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 
POL-on dane,  o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, 11 oraz 15–17 tej ustawy.  

6. W terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa  
w ust. 3, podmioty obowiązane do wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania 
danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on wprowadzą 
dane za okres od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w tej ustawie. 

7. W terminie do dnia 31 marca 2020 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej 
Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów 
naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, ustawy,  
o której mowa w art. 1:  

1) wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce PON-
on dane, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 21 tej ustawy,  

2) mogą wprowadzić do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 
POL-on dane, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 16 tej ustawy – za okres od dnia 1 
stycznia 2017 r. do dnia jej wejścia w życie.  

8. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. 
rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów 
badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych wprowadzają na zasadach 
dotychczasowych dane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 
POL-on dotyczące uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem 
akademickim 2019/2020.  
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9. Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki usunie listę ostrzeżeń, o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 
pkt 3, ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz ze strony 
internetowej urzędu obsługującego ministra.  

 

 

4.1 IMPORT MASOWY 

Utrzymywany tylko w zakresie umożliwiającym płynne zachowanie komunikacji z dotychczasową 
wersją systemu, czyli w zakresie obiektów danych studentów, pracowników, doktorantów, publikacji. 
Dodatkowym elementem uzupełniającym w przypadku danych pracowników naukowych będą 
osiągnięcia artystyczne oraz dane osób ubiegających się o stopień naukowy. 

W XSD istotną rolę pełniła będzie sekcja deklaracji operacji wykonywanej na określonych obiektach, 
która będzie tożsama z usługami API (np. zmień dane osobowe, zakończ zatrudnienie, przepisz na 
kolejny semestr). 

 

Przewiduje się ponadto możliwość ładowania plików importowych XML za pomocą usług REST API i 
rezygnację z usług SOAP. Integralną częścią tego mechanizmu będzie możliwość otrzymania raportu 
importowego dla każdego ładowanego pliku XML.   

4.2 ZMIANY W WERSJI 8.0.0 

Poniżej opisany został zakres zmian planowanych do wprowadzenia w obecnej strukturze plików XML 
dla poszczególnych kategorii obiektów. 

4.2.1 ZMIANY W ZAŁOŻENIACH IMPORTU MASOWEGO PLIKÓW  

 Słowniki wykorzystywane w imporcie masowym będą udostępniane za pomocą 
dedykowanych usług REST. Słowniki udostępniane będą w formacie JSON. 

 Zostanie zlikwidowana możliwość pobierania słowników za pomocą usług SOAP. 
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 Zostanie zlikwidowana możliwość pobierania słowników w postaci spakowanej paczki danych 
do pobrania z systemu. 

 W schematach XSD została wprowadzona wymagalność pola operacja. 
 W schematach XSD zostały wprowadzone nowe rodzaje operacji: koryguj (aktualizacja już 

wprowadzonych danych, korekta), dodaj (dodanie nowych danych, dodanie zmiany 
biznesowej), usuń (usunięcie danych). Deklaracja operacji będzie wymagana ze względu na 
fakt, że dane z plików xml będą tłumaczone na odpowiednie wywołania usług REST API (PUT, 
POST, DELETE). 

 Zlikwidowana zostanie możliwość importu plików XML za pomocą usługi sieciowej. 
 Dodana zostanie możliwość wczytania plików importu XML za pomocą dedykowanej usługi 

REST API. 
 Odpowiedzialność za dane osobowe pracowników i studentów będzie spoczywać na 

instytucji raportującej. Zostanie wprowadzony mechanizm oddzielnego zapisywania danych 
osobowych dla poszczególnych uczelni w celu uniknięcia wzajemnego nadpisywania danych 
osobowych. System będzie wskazywał niezgodności pomiędzy podmiotami raportującymi.  

4.2.2 STUDIA 

 Dodanie elementu z identyfikatorem UID uruchomionych studiów 
(<uruchomienieStudiowUid>) oraz kodem zewnętrznym uruchomionych studiów 
(<uruchomienieStudiowKodZewnętrzny>). Elementy zostały dodane w ramach dostosowania 
importu masowego do nowego modelu kierunków. W nowym modelu kierunków student 
będzie studiował na konkretnej instancji  studiów. Instancja studiów na kierunku poziomie  
i profilu będzie nazywana uruchomieniem studiów. Uruchomienie studiów charakteryzowane 
będzie poprzez określony zestaw cech. Dowiązanie studenta do uruchomionych studiów na 
kierunku, poziomie i profilu będzie realizowane na podstawie identyfikatora UID 
uruchomionych studiów (<uruchomienieStudiowUid>) lub w oparciu o kod zewnętrzny 
uruchomionych studiów (<uruchomienieStudiowKodZewnętrzny>). Identyfikator UID 
uruchomienia będzie generowany automatycznie przez System POL-on na etapie 
wprowadzania danych o uruchomieniach w module kierunków i będzie udostępniany za 
pomocą usługi sieciowej. Kod zewnętrzny uruchomionego kierunku studiów będzie 
unikalnym kodem wprowadzonym przez uczelnię w systemie POL-on. Pojedynczy 
identyfikator UID lub kod uruchomienia studiów na kierunku będzie w sposób jednoznaczny 
identyfikować unikalną kombinację: poziomu, profilu, nazwy kierunku, liczby punktów ECTS, 
liczby semestrów, formy studiów, tytułu zawodowego oraz języka kszałcenia. Uczelnia 
importując dane studenta powinna wskazać, która kombinacja wcześniej wspomnianych 
cech,  zapisana w Systemie POL-on w postaci uruchomienia o unikalnym kodzie, ma 
zastosowanie w przypadku sekcji <studia>.  

 Dodanie elementu z identyfikatorem UID studiów międzydziedzinowych lub 
międzyobszarowych (<kierunekUzupUid>). Studia międzyobszarowe oraz studia 
międzydziedzinowe są sposobem organizacji studiów pozwalającym na uzyskanie dyplomu na 
więcej niż jednym kierunku. W Systemie POL-on informacja o studiach międzydziedzinowych 
lub międzyobszarowych będzie dodatkowym atrybutem (znacznikiem) dowiązanym do 
studiów studenta na wybranym uruchomieniu. Dowiązanie studenta wraz  
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z jego studiami na konkretnym kierunku do studiów międzydziedzinowych lub 
międzyobszarowych będzie realizowane poprzez wskazanie kodu studiów <kierunekUzupId> 
lub identyfikatora studiów UID (<kierunekUzupUid>). 

 Dodanie elementu z informację o podstawie studiowania cudzoziemca 
(<podstawaStudiowaniaCudzoziemca>), nowy słownik będzie do pobrania za pomocą usługi 
sieciowej. 

 Dodanie elementu zawierającego informację o podstawie zwolnienia cudzoziemca z opłat 
(<podstawaZwolnieniaZOplatCudzoziemca>), nowy słownik będzie do pobrania za pomocą 
usługi sieciowej. 

 Dodanie elementu, który umożliwiać będzie wprowadzenie informacji o liczbie punktów ECTS 
zaliczonych w wyniku realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (<ectsKsztalcenieNauczycieli>) 

 Konieczność niezależnego rozliczania semestrów studiów i wpisywania na kolejny semestr. 
Liczba punktów ECTS powinna być raportowana w semestrze, w którym punkty zostały 
zaliczone. Zgodnie z zapisami z RP uczelnia w wykazie studentów podaje liczbę punktów ECTS 
uzyskanych po zaliczeniu kolejnych semestrów i lat studiów. Przykładowo, jeżeli studentowi 
zaliczono 30 punktów ECTS po pierwszym semestrze studiów, to w celu zaraportowania 
uzyskanych punktów ECTS należy poprzez operację „koryguj” zaktualizować dane pierwszego 
semestru studiów studenta a następnie wpisać studenta na drugi semestr studiów poprzez 
operację „dodaj”. 

 Usunięcie znacznika po ostatnim roku bez egzaminu dyplomowego 
(<ostatniRokBezZlozonejPracy>). 

 Usunięcie informacji o formie kształcenia ponieważ kod uruchomienia w sposób 
jednoznaczny będzie definiował profil, poziom, kierunek, liczbę  ECTS, liczbę semestrów, etc.. 

 Rezygnacja z pola z identyfikatorem kierunku (<kierunekId>). 
 Usunięcie informacji o jednostce prowadzącej <jednostkaProwadzaca> (zgodnie z zapisami 

UPSWiN tylko jedna uczelnia jest odpowiedzialna za dane studenta na kierunku wspólnym  
i tylko ta uczelnia może wprowadzać i edytować dane studenta. 

 Usunięcie elementu określającego kraj pochodzenia studenta (<krajPochodzenia>). 
 Dodanie elementu określającego państwo urodzenia studenta (<panstwoUrodzenia>). 
 Dodanie elementu zawierającego identyfikator zewnętrzny studenta 

(<identyfikatorZewnetrzny>). Identyfikatorem zewnętrznym może być każdy wprowadzony 
przez uczelnię identyfikator alfanumeryczny (np. numer legitymacji studenckiej, numer 
albumu). Z założenia identyfikator zewnętrzny studenta nie może ulegać zmianie w czasie. 

 Projektowane jest dodanie elementu umożliwiającego wskazywanie kontynuacji studiów w 
przypadku studentów przyjętych na podstawie rekrutacji bez podziału na kierunki. 

 Po 1 października 2019 roku zostanie zmieniony mechanizm raportowania w przypadku 
studentów przyjętych w ramach rekrutacji bez podziału na kierunki. Projektowane jest 
dodanie elementu umożliwiającego pominięcie identyfikatora kierunku ze wskazaniem 
elementu, mówiącego o rekrutacji bez podziału na kierunki. 
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4.2.3 STUDIA DOKTORANCKIE 

 Nie ma możliwości dodania nowych studiów doktoranckich od roku akademickiego 
2019/2020 

 Nie można dodać doktorantowi studiów doktoranckich z datą rozpoczęcia późniejszą niż 
30.09.2019 r. 

4.2.4 PRACOWNICY 

 Usunięcie sekcji związanej z minimum kadrowym <minimumKadrowe> 
 Usunięcie sekcji związanej z minimum kadrowym do nadawania stopni <uprawNadawStop> 
 Usunięcie sekcji związanej z notowaniem deklaracji dyscyplin w poprzednim modelu B+R 

<dziedzinaDyscyplinaBr> 
 Usunięcie sekcji związanej z notowaniem oświadczeń B+R w poprzednim modelu 

<oswiadczenieBr> 
 Wykorzystanie nowego podejścia z jawnym deklarowaniem w pliku XML operacji które 

system ma wykonać na bazie nowego typu operacji "c:operacjaTyp"  
o wstępnie zakłada się konieczność podawania jawnie jednego z trzech typów 

mapowanych na operacje: usuwania, korygowania, dodawania 
o dla operacji usuwania i korekty wymagane będzie używanie klucza, uid lub 

zewnętrznego identyfikatora - rozwiązanie jeszcze do ustalenia 
 Dodanie w sekcji danych osobowych konieczności notowania obywatelstwa 

<osoba.obywatelstwo> 
 Dodanie sekcji nieobecności która ma umożliwiać wczytanie sumarycznej liczby dni w których 

pracownik przebywał na urlopach lub pobierał inne świadczenia związane z jego 
nieobecnością w danym roku kalendarzowym (RP → § 2 pkt 5) <nieobecnosci> 

 Dodanie sekcji kompetencje umożliwiającej na zanotowanie informacji o kompetencjach 
innych osób prowadzących (UPSWiN → art. 343 ust. 1 pkt 17) <kompetencje> 

o w tym umożliwienie notowania danych pracowników dla których będą takie 
kompetencje wprowadzane (rejestracja samego zatrudnienia bez konieczności 
określania warunków takiego zatrudnienia)  

 Dodanie sekcji prowadzone zajęcia pozwalającej na wprowadzenie danych o ilości zajęć 
prowadzonych w ramach poszczególnych programach studiów (UPSWiN → art. 343 ust. 1 pkt 
9) <prowadzoneZajecia> 

 Dodanie sekcji prowadzone zajęcia w szkole doktorskiej pozwalającej na wprowadzenie 
danych o ilości godzin prowadzonych zajęć w ramach poszczególnych szkół doktorskich 
(UPSWiN → RP → § 2 pkt 8) <prowadzoneZajeciaSD> 

 Dodanie sekcji źródło finansowania dającej możliwość dodania informacji o źródłach 
finansowania poszczególnych stanowisk pracownika (RP → § 2 pkt 4.9) 
<zrodloFinansowania>  

 Dodanie sekcji osiągnięcia artystyczne, służącej do przekazywania informacji o osiągnięciach 
artystycznych pracowników (UPSWiN → art. 343 ust. 1 pkt 21) <osiagniecieArtystyczne>  

 Dodanie informacji o prowadzeniu badań w ramach oświadczonej dyscypliny (RP → § 2 pkt 
4.8) <dyscyplina.prowadziBadania>  
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 Modyfikacje w sekcji informacji o nadawanym tytule zawodowym w zakresie danych o 
tytułach nadawanych za granicą (RP → § 2 pkt 1) <tytulZawodowy> 

 Modyfikacje w sekcji informacji o instytucji nostryfikującej w zakresie wymagalności danych 
szczegółowych (RP → § 2 pkt 1) <instytucjaNadajNostr> 

 Modyfikacje w sekcji informacji o nadawanym tytule naukowym w zakresie danych 
szczegółowych i informacji o dyscyplinie i dziedzinie (RP → § 2 pkt 1) <tytulNaukowy> 

4.2.5 OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

 Dodanie nowego schematu osiagniecieArtystyczne.xsd, który będzie wykorzystywany do 
wprowadzania informacji o osiągnięciach artystycznych pracowników. 

 Dane osiągnięcia artystycznego obejmują następujące elementy: 
o Rodzaj osiągnięcia artystycznego (<rodzajOsiagniecia>), słownik będzie do pobrania 

za pomocą usługi sieciowej. Słownik będzie zgodny ze słownikiem określonym na 
podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 22 lutego 2019 r. (poz. 392) w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. 

o Tytuł dzieła artystycznego <tytulDziela> 
o Dyscyplina artystyczna, w ramach której podmiot jest upoważniony przez osobę do 

wykazania tego osiągnięcia na potrzeby ewaluacji (<dyscyplinaKod>) 
o Nazwa podmiotu upoważnionego do wykazania osiągnięcia przez osobę, której 

osiągnięcie jest wykazywane na potrzeby ewaluacji (<podmiotUpowazniony>) 
o Nazwa państwa realizacji lub pierwszego upublicznienia osiągnięcia artystycznego 

(<panstwoRealizacjiKod>) 
o Charakterystyka osiągnięcia artystycznego (<charakterystyka>) 
o Rok realizacji lub pierwszego upublicznienia osiągnięcia artystycznego 

(<rokRealizacji>) 
o Zakres rozpowszechnienia osiągnięcia artystycznego (<zakresRozpowszechnienia>) 
o Nagroda powiązana z osiągnięciem (<nagroda>) - możliwość dodania wielu nagród 

do jednego osiągnięcia 
o Współautorzy osiągnięcia artystycznego (<wspolautor>) - możliwość dodania wielu 

współautorów do jednego osiągnięcia 

4.2.6 DODATKOWE ZMIANY 

 Dodanie elementu <osobaWspolautorTyp>, który umożliwiać będzie wprowadzenie 
informacji o współautorach osiągnięcia artystycznego. 

 Dodanie elementu <string4000>, który umożliwiać będzie wprowadzenie długiego opisu, np. 
charakterystyki osiągnięcia artystycznego. 

4.3 REST API 

REST API będzie oparte na usługach sieciowych udostępnianych systemom zewnętrznym. Usługi będą 
projektowane i implementowane zgodnie z zasadami wynikającymi z założeń architektury REST. 
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Poszczególne operacje API będą udostępniane w postaci metod HTTP (GET, POST, PUT, PATH, 
DELETE). Metody udostępniane poprzez API będą miały możliwość manipulowania zasobami. API 
będzie ściśle określać zasady komunikowania się systemów zewnętrznych z systemem POL-on i 
aplikacjami powiązanymi. REST API jest docelowym modelem integracji z systemem POL-on. 

 
 

4.3.1 ARCHITEKTURA 

4.3.1.1 KLUCZOWE ZAŁOŻENIA ARCHITEKTONICZNE 

 Architektura oparta o zasoby 
 Model klient-serwer 
 Zasoby udostępniane w postaci JSON 
 Udostępniane zasoby są opisane za pomocą notacji JSON Schema 
 Komunikacja za pomocą szyfrowanego połączenie HTTPS 
 W odpowiedzi zwracanej przez serwer będą umieszczane identyfikatory URI do zasobów 

powiązanych (HATEOAS) 
 Manipulacja zasobami będzie oparta na reprezentacje zasobów 

4.3.1.1.1 Komponenty integracji  

W integracji z wykorzystaniem REST API uczestniczyć będą następujące komponenty 
programistyczne: 

 Klient REST API - dowolny program komputerowy lub narzędzie, które odpowiedzialne jest za 
pobieranie tokenów dostępowych z Modułu Centralnego Logowania i wysyłanie żądań do 
REST API; 

 Moduł Centralnego Logowania - komponent odpowiedzialny za uwierzytelnianie 
użytkowników udostępniający tokeny dostępowe na podstawie loginu i hasła; 

 POL-on REST API - interfejs programistyczny Systemu POL-on, odpowiedzialny za 
przetwarzanie żądań użytkowników; 

 Aplikacja POL-on - aplikacja odpowiedzialna za zarządzanie uprawnieniami, import plików 
XML, weryfikację poprawności danych, weryfikację uprawnień oraz zapis danych. 
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Sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami w przypadku dodawania lub 
aktualizacji zasobów został przedstawiony na poniższym schemacie. 
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4.3.2 UWIERZYTELNIENIE (AUTENTYKACJA)   

 uwierzytelnienie tylko dla użytkowników (user to system) posiadających konto centralne w 
Module Centralnego Logowania. Ponieważ wszystkie operacje w państwowych systemach 
teleinformatycznych muszą spełniać zasadę rozliczalności, autentykacja operacji w systemie 
POL-on z poziomu API musi być skojarzona z konkretnymi użytkownikami wykonującymi 
operacje w rejestrach. 

4.3.3 AUTORYZACJA 

 Autoryzacja użytkownika realizowana będzie po uwierzytelnieniu na podstawie tokenu 
dostępowego. Autoryzacja skutkuje przyznaniem uprawnień do zawartości chronionej. 

 Oparta będzie na rolach w Systemie POL-on. 
 Za zarządzanie rolami użytkowników odpowiedzialny będzie moduł administracyjny  

w Systemie POL-on. 
 Autoryzacja daje dostęp do zasobów i metod, które wynikają z przypisanych w Systemie POL-

on ról. 

4.3.4 DOKUMENTACJA 

 Dokumentacja dotycząca importu masowego opartego na plikach XML dostępna będzie na 
stronie pomocy Systemu POL-on http://polonhelp.opi.org.pl/help/doku.php/start. 

 Dokumentacja techniczna REST API będzie dostępna na dedykowanej stronie pełniącej rolę 
integratora dokumentacji wszystkich systemów i podsystemów (portal techniczny). 
Planowane jest wdrożenie portalu dla programistów na kształt już funkcjonujący rozwiązań 
(https://developer.allegro.pl/ , https://api.nfz.gov.pl/app-stat-api-ra/ ) 

 Dokumentacja techniczna REST API będzie zbudowana w oparciu o rozwiązanie Swagger 
(https://swagger.io/). Ze względu na fakt, że większość operacji wykonywanych na zasobach 
wymaga uwierzytelnienia i autoryzacji interfejs webowy prezentujący dokumentację 
techniczną nie będzie umożliwiał bezpośredniego wykonywana żądań. 

 Dokumentacja użytkownika REST API będzie umieszczona na stronie pomocy Systemu POL-
on (http://polonhelp.opi.org.pl/help/doku.php/start) i będzie zawierać konkretne przykłady 
użycia REST API. Dokumentacja użytkownika REST API będzie zawierać wywołania usług i 
odpowiedzi dla konkretnych przypadków użycia. 

4.3.5 REGUŁY NAZEWNICTWA ZASOBÓW I PARAMETRÓW USŁUG 

 Nazwy zasobów oraz reprezentacja zasobów będzie opracowana w języku angielskim, język 
angielski będzie podstawowym językiem dokumentowania API. 

 Domena URI będzie jednoznacznie wskazywać właściciela i subdomenę API (np. 
https://api.nauka.gov.pl lub https://api.polon.nauka.gov.pl). Poszczególne moduły aplikacji 
będą poddomenami (np. https://api.nauka.gov.pl/employees, 
https://api.nauka.gov.pl/students) 
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 Oznaczenie zasobów rzeczownikami np. persons/{uid} a nie person/{uid} 
 Stosowanie rzeczowników w liczbie mnogiej (persons, students, employees) zamiast person, 

student, employee; reguła ma zastosowanie w przypadku kolekcji zasobów 
 Nie stosowanie czasowników lub sformułowań opisujących czynności (np. getEmployees, 

getStudentsList) 
 Nazwy zasobów zapisane za pomocą małych liter student zamiast Student 
 Używanie tylko łącznika "-" do łączenia złożonych nazw zasobów (np. promotion-proceedings 

zamiast promotionProceedings) 
 Nie stosowanie znaków "/" na końcu URI 
 Znak "/" będzie wykorzystywany do wskazywania zależności hierarchicznej  np. 

/students/{studentUid}/studies/{studiesUid}/semesters 

4.3.6 DOSTĘP DO ZASOBÓW  

W odpowiedziach zwracanych przez serwer będą umieszczane identyfikatory URI do 
zasobów powiązanych zgodnie z podejściem HATEOAS. 

Przykład odpowiedzi wraz z linkiem do zasobu. 
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4.3.7 MANIPULOWANIE ZASOBAMI 

4.3.7.1 WYŚWIETLANIE 

GET https://api.nauka.gov.pl/users 

4.3.7.2 STRONICOWANIE 

 Wyświetlanie wybranej strony 

GET https://api.nauka.gov.pl/users?page=12 

 Wyświetlanie wybranej strony i zawężenie wyników na stronie  

GET https://api.nauka.gov.pl/users?page=12&limit=5

4.3.7.3 SORTOWANIE 

 Sortowanie po jednym elemencie 

GET https://api.nauka.gov.pl/employess?sort=surname 

 Sortowanie po wielu elementach  

GET https://api.nauka.gov.pl/employess?sort=surname,name 

 Sortowanie rosnące 

GET https://api.nauka.gov.pl/employess?sort=surname 

 Sortowanie malejące 

GET https://api.nauka.gov.pl/employess?sort=-surname 

4.3.7.4 FILTROWANIE ZASOBÓW 

 Filtrowanie na podstawie wielu atrybutów 

GET https://api.nauka.gov.pl/employess?filter[name]=Jan&filter[surname]=Kowalski 

 Filtrowanie na podstawie wielu atrybutów i wielu wartości atrybutów 
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GET 
https://api.nauka.gov.pl/employess?filter[name]=Jan,Adam,Piotr&filter[surna
me]=Kowalski,Nowak 

4.3.8 WERSJONOWANIE 

 Wersjonowanie API będzie realizowane poprzez dodatkowy nagłówek zapytania (api-
version:1 ) 

 Każdy moduł systemu POL-on będzie udostępniał informację o wersji API 

 

 Odpowiedzieć na zapytanie o aktualną wersję API za pomocą metody /version 

 

4.3.9 OBSŁUGA BŁĘDÓW 

Wszystkie wspierane kody błędów będą udostępniane wraz dokumentacją poszczególnych usług. 
Poniżej zostały przedstawione główne grupy błędów REST API2.  

Grupa 
kodów 

Znaczenie Objaśnienie 

1xx Informacyjne Komunikaty transferu na poziomie protokołu. 

2xx 
Powodzenie 
operacji 

Wskazuje na powodzenie realizacji żądania klienta 

                                                           
 
2 Kody błędów zgodne z wytycznymi zawartymi "Standardzie interfejsu programistycznego aplikacji 
(API)", który został opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji pt.  
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3xx Przekierowanie 
Informuje, że do ukończenia żądania klient musi podjąć dodatkową 
akcję klienta 

4xx Błąd klienta Wskazanie błędu leżącego po stronie klienta 

5xx Błąd serwera Wskazanie błędu, za który odpowiada serwer. 

W ciele odpowiedzi HTTP będzie umieszczana informacja o błędach jaki wystąpiły podczas 
korzystania z REST API. 

{ 
    "errors": [ 
        { 
            "error-result": "Pracownik musi legitymować się przynajmniej jednym 
numerem potwierdzającym jego tożsamość (pesel a w przypadku jego braku inny numer 
dokumentu tożsamości potwierdzający jego tożsamość)", 
            "error-reason": "Pracownik musi być identyfikowany przynajmniej poprzez 
jeden numer identyfikacyjny", 
            "error-solution": "Identyfikacja wymaga podania przynajmniej jednego 
rodzaju numeru identyfikującego", 
            "error-code": "POL_1002", 
            "error-help": "https://reguly-api.nauka.gov.pl/ruleski/POL_1002" 
        } 
    ] 
} 

4.3.10  IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW 

Kluczowym identyfikatorem jest UID z bazy POL-on. Rozważane jest jednak stosowanie 
identyfikatorów uzupełniających, takich jak np. ORCID lub identyfikatory z baz uczelnianych.  

W trakcie migracji danych ze starego sytemu do nowego nadane zostaną nowe identyfikatory 
obiektów (np. kierunkom, studentom, pracownikom, etc.). W celu ułatwienia identyfikacji danych w 
nowej wersji systemu planowane jest usługi sieciowej prezentującej identyfikator z poprzedniej 
wersji systemu.  

4.3.11  STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA 

 Komunikacja za pomocą szyfrowanego połączenie HTTPS 
 Uwierzytelnianie za pomocą OAuth2 w Module Centralnego Logowania 
 Tylko osoby, które zostały poprawnie uwierzytelnione i autoryzowane będą miały możliwość 

wyświetlania i zarządzania danymi poprzez REST API. 
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4.3.12  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 Konflikty danych osobowych będą rozwiązywane w trybie asynchronicznym, czyli po ich 
wprowadzeniu do systemu. Każda uczelnia zachowa możliwość rejestracji swojej wersji 
danych w obszarze poszczególnych usług. Różnice i konflikty będą wykrywane poprzez 
cykliczne procesy i komunikowane do zainteresowanych podmiotów z prośbą o weryfikację i 
korektę danych. Docelowo funkcję zaufanej trzeciej strony w stosunku do raportowanych 
danych osobowych może przejąć rejestr PESEL2 

 Proces archiwizacji danych będzie realizowany zgodnie z przepisami prawa (UPSWiN, RP) 
 Środowiska testowe i deweloperskie będą miały dostęp do danych anonimizowanych 

 

4.4 ZASILANIE ORPPD  

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rozszerzyła zakres danych 
gromadzonych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych, w związku z czym zmianie ulegnie 
struktura metadanych pracy dyplomowej. W strukturze plików xml zostaną wykonane następujące 
zmiany: 

 dodanie elementu z numerem PESEL autora pracy dyplomowej; 

 dodanie elementu z numerem PESEL promotora pracy dyplomowej;  

 dodanie elementu z numerem PESEL recenzenta pracy dyplomowej;  

 dodanie elementu z numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość autora pracy 
dyplomowej oraz nazwą państwa, które go wydało; 

 dodanie elementu z numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość promotora pracy 
dyplomowej oraz nazwą państwa, które go wydało; 

 dodanie elementu z numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość recenzenta pracy 
dyplomowej oraz nazwą państwa, które go wydało; 

 usunięcie elementu pozwalającego na deponowanie pracy dyplomowej bez podania kodu 
kierunku (kierunki sprzed KRK); 

 usunięcie elementu zawierającego kod jednostki podstawowej; 

 zastąpienie kodu uczelni identyfikatorem UID uczelni; 

 zastąpienie kodu kierunku kodem zewnętrznym lub identyfikatorem UID uruchomienia;  
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 dodanie identyfikatora zewnętrznego studenta; 

 dodanie identyfikatora UID studenta. 

Zmiany dotyczące procesu zasilania repozytorium pisemnych prac dyplomowych: 

 prace obronione po 1 października 2018 muszą posiadać dane identyfikacyjne autora, 
promotora oraz recenzenta pracy dyplomowej;  

 zdeponowane prace obronione po 1 października 2018, które nie będą posiadać 
wymaganych danych, zostaną oznaczone jako błędne i wymagać będą aktualizacji po 
wdrożeniu nowej wersji Systemu ORPPD (koniec pierwszego kwartału 2020 roku); 

 po wdrożeniu nowej wersji Systemu nie będzie możliwe raportowanie prac bez wskazania 
kodu kierunku (obrona przed 1.10.2019 roku) lub identyfikatora uruchomienia (obrona po 
1.10.2019 roku), tym samym nie będzie możliwe deponowanie prac obronionych na 
kierunkach sprzed wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. Prace, które zostały obronione 
w terminie od 01.10.2009 roku do 30 września 2014 roku rektorzy uczelni mieli obowiązek 
wprowadzić do repozytorium do 31 grudnia 2018 roku; 

 prace obronione po 1 października 2019 roku powinny posiadać nowy identyfikator UID 
uruchomienia lub identyfikator zewnętrzny uruchomienia, który jednoznacznie będzie 
wskazywał na nazwę kierunku, poziom, profil, formę kształcenia, języki kształcenia, tytuł 
zawodowy, liczbę semestrów, liczbę punktów ECTS; 

 w celu ułatwienia uczelniom aktualizacji metadanych prac dyplomowych o dane osobowe, 
zostaną udostępnione usługi sieciowe, umożliwiające aktualizację danych autorów, 
promotorów, recenzentów; 

 ograniczenie rozmiaru pracy dyplomowej gdzie jako pracę dyplomową należy rozumieć plik 
pracy wraz załącznikami; ograniczenie rozmiaru do 20 MB, które zostało umieszczone  
w  rozporządzeniu należy traktować jako zalecenie dotyczące całej pracy dyplomowej. 
Niemniej jednak, po konsultacjach z MNiSW rozważane jest ustawienie limitu 20 MB na 
rozmiar pojedynczego pliku z jednoczesnym ograniczeniem całkowitej wielkości wszystkich 
plików. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego rozmiaru aplikacja będzie wyświetlać 
ostrzeżenia o przekroczeniu dopuszczalnego rozmiaru. Ostrzeżenie nie będzie blokować 
deponowania pracy o ile wszystkie pliki nie przekroczą górnej granicy dla rozmiaru.  
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5. SPECYFIKACJA PLIKÓW XML 
Założenia 

 Możliwie jak największa zgodność z poprzednimi schematami; 
 Operacje na obiektach definiowane w sposób jawny z strukturze pliku. Typy operacji będą 

dodawane sukcesywnie w zgodzie z usługami API. Domyślnie dla każdego schematu będą 
zdefiniowane operacje typu create z pełnym zestawem atrybutów. 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są schematy plików XML wraz z przykładowymi plikami XML 
z danymi. 

Lista załączników zawierających schematy XSD oraz przykładowe pliki XML: 

 Załącznik numer 1 - Struktura pliku XML dla studentów (XSD) 
 Załącznik numer 2 - Struktura pliku XML dla pracowników (XSD) 
 Załącznik numer 3 - Struktura pliku XML dla doktorantów (XSD) 
 Załącznik numer 4 - Struktura pliku XML dla studentów, pracowników, doktorantów w 

zakresie elementów wspólnych (XSD) 
 Załącznik numer 5 - Struktura pliku XML dla studentów, pracowników, doktorantów w 

zakresie danych osobowych (XSD) 
 Załącznik numer 6 - Struktura pliku XML dla pracowników, doktorantów w zakresie osiągnięć 

artystycznych (XSD) 
 Załącznik numer 7 - Struktura pliku XML dla publikacji (XSD) 
 Załącznik numer 8 - Przykładowy plik XML z danymi studentów zgodny ze schematem XSD 
 Załącznik numer 9 - Przykładowy plik XML z danymi pracowników zgodny ze schematem XSD 

8.0 
 Załącznik numer 10 – Struktura pliku XML dla metadanych pracy dyplomowej (XSD) 

 

Załączniki dostępne są na stronie 
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start 
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6. ZAŁĄCZNIK NUMER 9 - SPECYFIKACJA 
PRZYKŁADOWYCH USŁUG API REST 

6.1 CEL STOSOWANIA REST API 

REST API będzie wykorzystywane do raportowania danych dotyczących: 

 studentów; 
 pracowników; 
 doktorantów; 
 projektów; 
 pisemnych prac dyplomowych; 
 patentów; 
 postępowań awansowych; 
 publikacji; 
 bazy dokumentów w postępowaniach awansowych (doktoraty, recenzje). 

6.2 OPERACJE UDOSTĘPNIANE W REST API 

Założenia dotyczące operacji: 

 POST - dodanie  zasobu (utworzenie np. nowy student lub nowa zmiana biznesowa np. nowe 
nazwisko); 

 PUT - aktualizacja, korekta; 
 GET - pobranie zasobu; 
 DELETE - usunięcie zasobu. 

6.3 PRZYKŁADY ORGANIZACJI ZASOBÓW W REST API 
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6.3.1 PRZYKŁADOWA ARCHITEKTURA REST API W ZAKRESIE STUDENTÓW 

Obiekt 
domeny 

Stan 
Oper 
acja 

Opis Przykład zasobu 

Studia 
studenta 

Utwórz POST 

Rejestracja danych 
osobowych i studiów 
studenta na kierunku ze 
wskazaniem co 
najmniej jednego 
semestru studiów 

/students 

Studia 
studenta 

Odczytaj GET 
Lista studiów studenta, 
ograniczona do 
kontekstu użytkownika 

/students/{studentUid}/studies 

Studia 
studenta 

Korekta PUT 
Aktualizacja studiów 
studenta 

/students/{studentUid}/studies/{stu
diesUid} 

Studia 
studenta 

Usuń DELETE 
Usunięcie studiów 
studenta 

/students/{studentUid}/studies/{stu
diesUid} 

Dane 
osobowe 
studenta 

Odczytaj GET 
Komplet danych 
osobowych studenta 

/students/{studentUid}/personal-
data 

Dane 
osobowe 
studenta 

Korekta PUT 
Korekta danych 
osobowych studenta 

/students/{studentUid}/personal-
data 

Semestr 
studiów 
studenta 

Dodaj POST 
Rejestracja semestru 
studiów studenta 

/students/{studentUid}/studies/{stu
diesUid}/semesters 

Semestr 
studiów 
studenta 

Odczytaj GET 
Lista semestrów 
studenta 

/students/{studentUid}/studies/{stu
diesUid}/semesters 

Semestr 
studiów 
studenta 

Korekta PUT 

Aktualizacja semestru 
studenta (rozliczenie 
semestru, zarządzanie 
punktami ECTS) 

/students/{studentUid}/studies/{stu
diesUid}/semesters/{semesterUid} 
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Semestr 
studiów 
studenta 

Usuń DELETE 
Usunięcie semestru 
studiów 

/students/{studentUid}/studies/{stu
diesUid}/semesters/{semesterUid} 

Pomoc 
materialna 

Utwórz POST 

Rejestracja nowej 
pomocy materialnej w 
ramach określonych 
studiów studenta na 
kierunku ze 
wskazaniem co 
najmniej jednego 
semestru 

/students/{studentUid}/studies/{stu
diesUid}/scholarships 

Pomoc 
materialna 

Odczytaj GET 

Lista stypendiów 
studenta w ramach 
określonych studiów 
studenta 

/students/{studentUid}/studies/{stu
diesUid}/scholarships 

Pomoc 
materialna 

Korekta PUT 

Aktualizacja pomocy 
materialnej np. zmiana 
okresu przyznania 
stypendium, zmiana 
typu pomocy 
materialnej 

/students/{studentUid}/studies/{stu
diesUid}/scholarships/{scholarshipUi
d} 

Pomoc 
materialna 

Usuń DELETE 
Usunięcie pomocy 
materialnej 

/students/{studentUid}/studies/{stu
diesUid}/scholarships/{scholarshipUi
d} 
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6.3.2 PRZYKŁADOWA ARCHITEKTURA REST API W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ 
AWANSOWYCH 

Obiekt domeny Stan Operacja Opis Przykład zasobu 

Postępowanie 
awansowe 

Utwórz POST 
Rejestracja 
postępowania 
awansowego 

/promotion-proceedings 

Odczytaj GET 
Odczyt danych 
postępowania 
awansowego 

/promotion-
proceedings/{proceedingsUid} 

Koryguj PUT 
Korekta danych 
postępowania 
awansowego 

/promotion-
proceedings/{proceedingsUid} 

Usuń DELETE 
Usunięcie 
postępowania 
awansowego 

/promotion-
proceedings/{proceedingsUid} 

Dokument w 
postępowaniu 
awansowym 

Dodaj POST 
Dodanie dokumentu 
w postępowaniu 
awansowym 

/promotion-
proceedings/{proceedingsUid}/docu
ments 

Odczytaj GET 

Odczyt listy 
dokumentów w 
postępowaniu 
awansowym 

/promotion-
proceedings/{proceedingsUid}/docu
ments 

Koryguj PUT 
Korekta dokumentu w 
postępowaniu 
awansowym 

/promotion-
proceedings/{proceedingsUid}/docu
ments/{documentUid} 

 


