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1. Podstawa prawna 

Ustawy: 

 Znowelizowana USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (ostatnia 

nowelizacja 11 lipca 2014 r.) 

 Znowelizowana USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.) 

 Znowelizowana ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (ostatnia 

nowelizacja 15 stycznia 2015 r.) 

 

Rozporządzenia towarzyszące wyżej wymienionym ustawom: 

http://polon.nauka.gov.pl/baza-aktow-prawnych 

Inne zewnętrzne źródła: 

Wszelkie obowiązki sprawozdawcze i zakres 

wprowadzanych danych dla jednostek 

określonego typu zostały szczegółowo 

opisane w tabeli (UWAGA: Tabela wymaga 

aktualizacji w związku z nowelizacją ustawy): 

 

http://polon.nauka.gov.pl/obowiazki-sprawozdawcze-je

dnostek-okreslonego-typu 

Pomoc do systemu POL-on http://polon.nauka.gov.pl/pomoc;jsessionid=EA151E6B

AC0CFA8949B3C0120B19F20F.liferayA 

 

Podręcznik użytkownika  http://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php 

 

 

 

http://polon.nauka.gov.pl/baza-aktow-prawnych
http://polon.nauka.gov.pl/obowiazki-sprawozdawcze-jednostek-okreslonego-typu
http://polon.nauka.gov.pl/obowiazki-sprawozdawcze-jednostek-okreslonego-typu
http://polon.nauka.gov.pl/pomoc;jsessionid=EA151E6BAC0CFA8949B3C0120B19F20F.liferayA
http://polon.nauka.gov.pl/pomoc;jsessionid=EA151E6BAC0CFA8949B3C0120B19F20F.liferayA
http://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php
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2. Zakres danych przechowywanych w systemie POL-on 

Zakres danych przechowywanych w systemie POL-on określa artykuł 34a ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz artykuł 4c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki. 

 

Dostęp do danych przechowywanych w systemie POL-on dla właściwych ministrów reguluje artykuł 

129a ustęp 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.  

 

Zgodnie z tym artykułem dostęp do danych w związku z nadzorem dan zgodnością działań uczelni 

z przepisami prawa i statutem posiadają następujące ministerstwa: 

 Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do uczelni wojskowych; 

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do uczelni służb państwowych; 

 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w odniesieniu 

do uczelni artystycznych; 

 Minister właściwy do spraw zdrowia – w odniesieniu do uczelni medycznych; 

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do uczelni morskich. 
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3. Obowiązki sprawozdawcze i zakres wprowadzanych danych 

MNiSW i inne resorty powinny na bieżąco uzupełniać dane z obszarów: 

 

 Administracja –> Instytucja – Dane podstawowe i struktura w zakresie jednostek 

„podstawowych”  

 Kierunki studiów –> uprawnienia do prowadzenia kierunków w jednostkach nie posiadających 

uprawnienia do nadawania stopnia habilitowanego 

 Rejestr uczelni niepublicznych – w zakresie wszystkich jednostek 

 

CK powinno na bieząco uzupełniać dane z zakresu: 

 Profesor –> Zawiadomienia o nadanych tytułach 

 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych 

 

Natomiast publiczne szkoły wyższe, niepubliczne szkoły wyższe, uczelnie „kościelne”, jednostki PAN 

oraz instytuty badawcze powinny uzupełniać dane z zakresu: 

 Administracja –> Instytucja: 

 Dane podstawowe i struktura w zakresie jednostek „nie podstawowych” 

 Adres 

 Kierownictwo 

 Wdrożone systemy jakości (dobrowolnie) 

 Biblioteki naukowe –> Zestawienie danych o bibliotekach naukowych wchodzacych w skład 

jednostki (dobrowolnie) 

 Doktor, Doktor habilitowany –> Zawaidomienia o nadanych stopniach (uczelnie „kościelne” 

dobrowolnie) 

 Doktoranci –> Wykaz doktorantów: 

 Dane osobowe i informacje o studiach – do 15 stycznia (stan na 31 grudnia), 31.12.2014 

– uzupełnienie danych (nie dotyczy uczelni „kościelnych”) 
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 Pobierana pomoc materialna – 14 dni od wydania decyzji (nie dotyczy uczelni 

„kościelnych”) 

 Działania upowszechniające naukę –> Konferencje naukowe – obowiązkowo raz na 4 lata 

(przed parametryzacją, o ile jednostka chce być oceniana) 

 Działania upowszechniające naukę –> Nagrody i wyróżnienia – obowiązkowo raz na 4 lata 

(przed parametryzacją, o ile jednostka chce być oceniana) 

 Inwestycje –> Zestawienie inwestycji realizowanych przez jednostkę (dobrowolnie) 

 Kierunki studiów –> Uprawnienia do prowadzenia kierunków – jednostki posiadające 

uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego (nie dotyczy jednostek PAN 

oraz instytutów badawczych) 

 Kierunki studiów –> Uruchomione studia na kierunku (uczelnie kościelne – dobrowolnie, 

jednostek PAN oraz instytutów badawczych – nie dotyczy) 

 Laboratoria i aparatura –> Zestawienie laboratoriów badawczych – obowiazkowo raz na 4 lata 

(przed parametryzacją, o ile jednostka chce być oceniana) 

 Laboratoria i aparatura –> Aparatura (dobrowolnie) 

 Nieruchomości i infrastruktura –> Zestawienie nieruchomości (dobrowolnie) 

 Nieruchomości i infrastruktura –> dane o pomieszczeniach – do 1 kwiecień za semestr zimowy, 

do 1 sierpień za semestr letni (dobrowolnie) 

 Nieruchomości i infrastruktura –> Zestawienie infrastruktury (dobrowolnie) 

 Patenty i dokonania –> Patenty i prawa ochronne – obowiazkowo raz na 4 lata 

(przed parametryzacją, o ile jednostka chce być oceniana) 

 Patenty i dokonania –> Efekty praktyczne – obowiazkowo raz na 4 lata (przed parametryzacją, 

o ile jednostka chce być oceniana) 

 Patenty i dokonania –> Wdrożenia nie objęte ochroną – obowiazkowo raz na 4 lata 

(przed parametryzacją, o ile jednostka chce być oceniana) 

 Pracownicy naukowi –> Zestawienie pracowników – 30 dni od założenia konta w POL-onie 

lub 14 dni od zmiany stanu zatrudnienia, 31.12.2014 – uzupełnienie danych (uczelnie „kościelne” 

– dobrowolnie) 
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 Projekty naukowe –> Zestawienie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych 

realizowanych przez jednostkę (dobrowolnie) 

 Sprawozdania –> Sprawozdania finansowe: 

 Plan rzeczowo-finansowy – 14 dni od dnia uchwalenia przez senat uczelni (dotyczy 

publicznych i niepublicznych szkół wyższych) 

 Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego – 30 czerwca (za rok poprzedni, 

dotyczy publicznych i niepublicznych szkół wyższych) 

 Bilans jednostki – 30 czerwca (dotyczy publicznych szkół wyższych) 

 Rysunek zysków i strat – 30 czerwca (dotyczy publicznych szkół wyższych) 

 Rachunek przepływów pieniężnych – 30 czerwca (dotyczy publicznych szkół wyższych) 

 Sprawozdania –> Sprawozdanie z działalności uczelni – 30 listopad (dotyczy publicznych 

i niepublicznych szkół wyższych) 

 Sprawozdania –> EN-1 Sprawozdanie o liczbie kandydatów przyjętych na studia – 5 październik 

(dotyczy publicznych i niepublicznych szkół wyższych) 

 Sprawozdania –> Ankieta jednostki – raz na 4 lata (przed parametryzacją, o ile jednostki chcą być 

oceniane) 

 Studenci –> Wykaz studentów: 

 Dane osobowe – do 15 grudnia (stan na 30 listopada), do 15 marca (stan na 1 marca), 

dotyczy publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz uczelni „kościelnych”  

 Informacje o studiach - do 15 grudnia (stan na 30 listopada), do 15 marca (stan na 

1 marca), dotyczy publicznych i niepublicznych szkół wyższych oraz uczelni „kościelnych” 

 Pobierana pomoc materialna – 14 dni od wydania decyzji 

 

 

Wszelkie obowiązki sprawozdawcze i zakres wprowadzanych danych dla jednostek określonego typu 

zostały szczegółowo opisane w tabeli (UWAGA: Tabela oraz powyższy spis wymagają aktualizacji 

w związku z nowelizacją ustawy): 

http://polon.nauka.gov.pl/obowiazki-sprawozdawcze-jednostek-okreslonego-typu 

 

http://polon.nauka.gov.pl/obowiazki-sprawozdawcze-jednostek-okreslonego-typu
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4. Moduły systemu 

System POL-on składa się aż 35 modułów, jednak ministerstwa inne niż MNiSW mają dostęp tylko do 

części z wymienionych poniżej: 

1. Wersja podstawowa (jednostki) 

2. Rejestr Uczelni Niepublicznych 

3. Pracownicy naukowi 

4. Kierunki studiów 

5. Studenci i absolwenci 

6. Pomoc materialna 

7. Sprawozdania finansowe 

8. Dotacje dla szkolnictwa wyższego 

9. Dotacje statutowe 

10. Nieruchomości 

11. Infrastruktura 

12. Laboratoria i aparatura 

13. Biblioteki 

14. Inwestycje 

15. Patenty i dokonania 

16. Projekty naukowe 

17. Działalność upowszechniająca naukę 

18. Ankieta jednostki 

19. Moduły analityczne 

20. Doktor, doktor habilitowany 

21. Profesor 

22. System Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów 

23. Strony informacyjne systemu POL-on 

24. Studia doktoranckie 
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25. Doktoranci 

26. Sprawozdanie z działalności uczelni 

27. Masowe importy danych 

28. Pracownicy uczestniczący w pracach B+R 

29. System Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN) – ewaluacja jednostek naukowych i ewaluacja 

czasopism naukowych 

30. Polski Index Cytowań (POL-index) 

31. Polska Bibliografia Naukowa (PBN) 

32. Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD) 

33. Ogólnopolska Baza Streszczeń i recenzji, rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w 

postępowaniach habilitacyjnych 

34. Monitorowanie losów absolwentów uczelni we współpracy z ZUS 

35. Formularze GUS 
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5.  Uprawnienia jednostek nadzorujących 

Zakres funkcjonalności, do którego rola daje uprawnienia w ramach wskazanego modułu 

 MIN_ADM 

Administracja  Dodawanie i edycja danych użytkowników własnej instytucji 

oraz instytucji nadzorowanych 

 Edycja danych własnej instytucji 

 MIN_BIB 

Biblioteki naukowe  Odczyt wszystkich danych wszystkich jednostek-bibliotek 

(oprócz zakładki Kierownictwo, zawierającej dane osobowe), 

wraz z historią danych. 

 Zarządzanie wykazem zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

 MIN_DR_DRHAB 

Stopień dr/dr hab. 

Oświadczenia o zgodności danych ze 

stanem faktycznym 

 Przeglądanie : 

o zestawienia zawiadomień dotyczących osób, którym 

jednostka nadała stopień doktora lub doktora 

habilitowanego 

o bazy streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz 

autoreferatów i recenzji w postępowaniach 

habilitacyjnych.  

o oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem 

faktycznym 

 W przypadku instytucji nadzorowanych przez dane 

ministerstwo: weryfikacja, edycja, zatwierdzanie 

zawiadomień dotyczących osób, którym jednostka nadała 
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stopień doktora lub doktora habilitowanego. 

 MIN_DS 

Dotacje  Przeglądanie wykazu dotacji statutowych. 

 MIN_DUN 

Działania upowszechniające naukę  Przeglądanie zestawienia nagród i wyróżnień. 

 Przeglądanie zestawienia konferencji naukowych 

 MIN_FIN 

Sprawozdania 

Raporty 

 Kontrola sprawozdań finansowych nadzorowanych instytucji: 

o planu rzeczowo-finansowego, 

o sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

o wybrane elementy sprawozdania finansowego na 

podstawie ustawy o finansach publicznych (rachunek 

zysków i strat, bilans jednostki, cash - flow) 

o dostęp do raportów zbiorczych ze sprawozdań 

finansowych 

 MIN_FIN_PODGLAD 

Sprawozdania 

Raporty 

 Przeglądanie danych finansowych bez możliwości edycji: 

o plan rzeczowo-finansowy, 

o sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

o wybrane elementy sprawozdania finansowego na 

podstawie ustawy o finansach publicznych (rachunek 

zysków i strat, bilans jednostki, cash – flow 

o dostęp do raportów zbiorczych ze sprawozdań 

finansowych 
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 MIN_HELP 

Zgłoszenia  Obsługa merytorycznych zgłoszeń użytkowników 

 MIN_INFR 

Infrastruktura  Przeglądanie: 

o zestawienia infrastruktury oraz danych szczegółowych 

infrastruktury 

o informacji dotyczących inwestycji powiązanych 

z infrastrukturą 

 MIN_INWESTYCJE 

Infrastruktura 

Nieruchomości 

Inwestycje 

 Przeglądanie zestawienia: 

o nieruchomości 

o infrastruktury 

o inwestycji w budynki i infrastrukturę 

 

 MIN_JEDNOSTKI 

Rejestry 

Oświadczenia o zgodności danych ze 

stanem faktycznym 

 Przeglądanie: 

o rejestru instytucji szkolnictwa wyższego. Użytkownik 

posiada możliwość podglądu danych instytucji 

nadzorowanych przez inne ministerstwa 

o rejestru jednostek naukowych. Użytkownik posiada 

możliwość podglądu danych jednostek naukowych 

nadzorowanych przez inne ministerstwa 

o rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni 

niepublicznych. Użytkownik posiada możliwość podglądu 
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danych instytucji nadzorowanych przez inne ministerstwa 

o zestawienia wdrożonych systemów jakości jednostek 

naukowych oraz instytucji szkolnictwa wyższego 

o oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem 

faktycznym  

 MIN_JEDNOSTKI_ADM 

Rejestry 

Oświadczenia o zgodności danych ze 

stanem faktycznym 

 Przeglądanie: 

o rejestru instytucji szkolnictwa wyższego. Użytkownik 

posiada możliwość podglądu danych instytucji 

nadzorowanych przez inne ministerstwa 

o zestawienia wdrożonych systemów jakości jednostek 

naukowych oraz instytucji szkolnictwa wyższego 

o oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem 

faktycznym 

 Zarządzanie danymi instytucji szkolnictwa wyższego, które 

podlegają danemu ministerstwu: dodanie, usunięcie, edycja 

danych. Użytkownik posiada możliwość podglądu danych 

instytucji nadzorowanych przez inne ministerstwa  

 MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM 

Rejestry – > Nauka 

Oświadczenia o zgodności danych ze 

stanem faktycznym 

 Przeglądanie: 

o rejestru jednostek naukowych. Użytkownik posiada 

możliwość podglądu danych jednostek naukowych 

nadzorowanych przez inne ministerstwa 

o zestawienia wdrożonych systemów jakości jednostek 

naukowych oraz instytucji szkolnictwa wyższego 

o oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

13 / 43  

faktycznym 

 Zarządzanie danymi jednostek naukowych podległych 

własnemu ministerstwu: dodanie, usunięcie, edycja danych.  

Użytkownik posiada możliwość podglądu danych jednostek 

naukowych nadzorowanych przez inne ministerstwa 

  

 MIN_KIERUNKI 

Kierunki 

Uprawnienia do nadawania stopni 

w jednostkach 

Rejestry: 

 Instytucje szkolnictwa 

wyższego 

Oświadczenia o zgodności danych 

ze  stanem faktycznym 

 Przeglądanie: 

o zestawienia uprawnień do prowadzenia studiów 

na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) 

kształcenia 

o zestawienia uprawnień do prowadzenia studiów 

na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) 

kształcenia dla wskazanej instytucji z rejestru instytucji 

szkolnictwa wyższego 

o zestawienia uruchomionych studiów 

o zestawienia uprawnień do nadawania stopni doktora 

i doktora habilitowanego 

o oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem 

faktycznym  

 MIN_LAB 

Laboratoria i aparatura  Przeglądanie danych laboratoriów badawczych uczelni 

i jednostek naukowych, tj. informacji nt. profilu działalności, 

poświadczenia uprawnień, wykazu procedur badawczych, 

wdrożonych systemów jakości, aparatury 
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 MIN_NIER 

Nieruchomości  Przeglądanie: 

o zestawienia nieruchomości 

o danych podstawowych nieruchomości 

o informacji dotyczących inwestycji powiązanych 

z nieruchomością 

o danych o pomieszczeniach (dydaktyczne, badawcze, 

socjalne, inne) nieruchomości 

 MIN_OCENA_PARAMETRYCZNA 

Sprawozdania -> Ankieta jednostki  Przeglądanie ankiety jednostki 

 MIN_OCENA_PARAMETRYCZNA_PODGLAD 

Sprawozdania -> Ankieta jednostki  Przeglądanie ankiety jednostki 

 MIN_PATENTY 

Patenty i dokonania  Przeglądanie: 

o zestawienia otrzymanych patentów, zgłoszeń, praw 

ochronnych, praw z rejestracji, wykorzystanych praw 

autorskich, wyłącznych praw do odmiany roślin 

o zestawienia wdrożeń 

o zestawienia innych efektów praktycznych badań 

naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości 

artystycznej 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

15 / 43  

 MIN_PR 

Pracownicy. 

Oświadczenia o zgodności danych ze 

stanem faktycznym 

 Przeglądanie: 

o odczytu do zestawienia pracowników 

o raportu przekroczeń minimum kadrowego w jednostkach 

o raportu minimum kadrowego w jednostkach 

o raportu uprawnień do nadawania stopni – przekroczenie 

limitów w rozbiciu na jednostki 

o raportu uprawnień do nadawania stopni – lista 

pracowników 

o raportu minimum uprawnień do nadawania stopni – lista 

jednostek 

o  oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem 

faktycznym  

 MIN_PR_SPR 

Sprawozdanie:  

 Sprawozdania uzupełniająca 

GUS 

 Sprawozdania z działalności 

uczelni 

Raporty:  

 Raporty kandydatów 

i przyjętych 

 Przeglądanie sprawozdań i raportów 

 Akceptacja lub odrzucenie sprawozdań nadzorowanych 

uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 MIN_PR_WS 
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Studenci 

Pomoc materialna 

Raporty  

 Raport pomocy materialnej 

Raporty  

 Raport danych adresowych 

uczelni oraz rektorów 

Oświadczenia o zgodności danych ze 

stanem faktycznym 

 Przeglądanie: 

o pełnego wykazu studentów 

o zestawienia pomocy materialnej 

o zestawienia Pomoc materialna w podziale na jednostki – 

wielokrotność 

o raportów pomocy  

o raportu danych adresowych uczelni oraz rektorów 

o oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem 

faktycznym odnośnie wykazu studentów 

 MIN_PROJEKTY_NAUKOWE 

Projekty naukowe  Przeglądanie zestawienia międzynarodowych i krajowych 

projektów obejmujących badania naukowe lub prace 

rozwojowe 

 MIN_RAP_STAT 

Raporty 

 Raporty statystyczne 

 Przeglądanie raportów statystycznych - statystyk 

ogólnopolskiego wykazu studentów 

 MIN_STUDIA_DR 

Studia doktoranckie  Przeglądanie: 

o zestawienia uruchomionych studiów doktoranckich 

o zestawienia uruchomionych studiów doktoranckich dla 

wskazanej instytucji z Rejestru instytucji szkolnictwa 

wyższego (zakładka „Studia uruchomione w jednostce”) - 

wymagane posiadanie roli uprawniającej do przeglądania 

Rejestrów instytucji szkolnictwa wyższego 

 MINISTER 
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Rejestry 

Kierunki studiów 

Studenci 

Pracownicy  

Pomoc materialna  

Raporty 

 Przeglądanie: 

o ogólnopolskiego wykazu studentów 

o centralnego wykazu nauczycieli akademickich 

i pracowników naukowych 

o rejestru instytucji szkolnictwa wyższego 

o rejestru jednostek naukowych 

o Rejestru Uczelni Niepublicznych 

o dedykowanych raportów statystycznych 

o zestawienia uruchomionych kierunków studiów 

 MIN_PR_DOKTORANCI 

Doktoranci  Przeglądanie: 

o pełnego wykazu doktorantów 

o zestawienia pomocy materialnej 

o oświadczeń dotyczących zgodności danych ze stanem 

faktycznym 

 Generowanie raportu o doktorancie i historii doktoranta 
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5.1 Struktura ról w systemie POL-on 

W systemie POL-on znajduje się spis wszystkich ról wraz z opisem zakresu uprawnień jakie posiada 

użytkownik z nadaną rolą.  

W celu dotarcia do owego spisu należy z menu wybrać: 

Administracja -> Role 

Lista ról jest obszerna, dlatego też udostępniono możliwość 

wyszukiwania roli po kodzie bądź nazwie. 

 

 

 

W celu sprawdzenia posiadanych przez użytkownika ról w instytucji można podejrzeć ich zestawienie 

klikając w prawym górnym rogu na pole MOJE KONTO, a następnie wybierając przycisk „Moje dane”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spowoduje to przeniesienie do widoku zakładek z danymi użytkownika, wśród których zakładka „Role 

użytkownika” prezentuje pełną listę ról nadanych użytkownikowi w danej instytucji. 
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5.2  Schemat nadawania ról w systemie POL-on 

Poniżej znajduje się schemat nadawania ról w systemie, na którym widać, że użytkownik 

posiadający rolę MIN_ADM w systemie POL-on w ramach danego resortu może nadawać i odbierać 

szereg ról sobie i innym użytkownikom w zakresie własnej instytucji oraz rolę administratora 

w nadzorowanych uczelniach (INST_ADM) oraz instytutach naukowych (INST_NAUK_ADM).  

Następnie już INST_ADM i INST_NAUK_ADM nadają i odbierają role poszczególnym użytkownikom 

w systemie POL-on, w ramach swojej instytucji. 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

20 / 43  
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5.3  Dodawanie nowego konta w systemie 

W celu dodania nowego użytkownika w systemie POL-on, należy w menu wybrać opcję  

Administracja -> Użytkownicy, a następnie nacisnąć przycisk Dodaj użytkownika 

KROK 1: Minimalna ilość informacji jakie są wymagane do utworzenia nowego konta 

użytkownikowi: nazwisko, imię, login oraz adres e-mail i zatwierdzamy przyciskiem Dalej. 
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Zakładając konto użytkownika nie ustala się jego hasła. Na podany adres e-mail wysłana zostaje 

wiadomość z odpowiednio przygotowanymi linkami do generowania hasła. Aby ustalić hasło użytkownik 

musi kliknąć w otrzymany w wiadomości e-mail link.  

Użytkownik może to hasło w każdej chwili zmienić. Aby dopisać istniejącego użytkownika w systemie 

do danej instytucji, należy podać prawidłowy login oraz e-mail osoby, istniejącej już w systemie. 

 
 
 
 

 

KROK 2: Wskazujemy rolę oraz instytucję, do której chcemy nadać użytkownikowi z dana rolą 

dostęp.  

W polu Nazwa na liście rozwijalnej wskazujemy nazwę roli, która chcemy nadać użytkownikowi.  
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Po wybraniu roli w oknie dodawania użytkownika wyświetla się dodatkowe pole z przyciskiem Szukaj, 

po jego naciśnięciu pojawi się okno wyboru jednostki. 

 

 

 

Nie można utworzyć nowego użytkownika bez wybrania dla niego roli, jaką pełni w systemie oraz 

instytucji w jakiej tę rolę pełni. 

 

 

Użytkownik ma możliwość wybrać tylko taką jednostkę, do której posiada uprawnienie. Uprawnienie 

określane jest przez kontekst, w którym jest zalogowany użytkownik (administrator) oraz hierarchię 

instytucji. W przypadku kiedy nadajemy rolę w kontekście danego resortu i dotyczy ona dostępu 

w kontekście ministerstwa, mamy do wyboru tylko dany resort. Jeśli jednak nadajemy rolę INST_ADM 

lub INST_NAUK_ADM na liście wyboru instytucji znajdą się odpowiednio uczelnie lub instytuty naukowe 

należące do danego resortu. 

Aby zakończyć tworzenie nowego konta użytkownikowi należy nacisnąć przycisk Zakończ. 

 

Role w systemie propagują się w dół. Oznacza to, że jeśli użytkownik otrzymał rolę na poziomie uczelni 

lub instytutu naukowego, to w sposób automatyczny posiada tą rolę dla każdego z wydziałów.  

Natomiast użytkownik posiadający rolę na poziomie wydziału, nie posiada uprawnień w tym zakresie 

do instytucji głównej. 
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5.4  Nadawanie i odbieranie ról użytkownikom 

Administrator ministerstwa (rola systemowa: MIN_ADM) ma uprawnienia do dodawania i edycji 

danych użytkowników własnej instytucji oraz instytucji nadzorowanych.  

 

W celu nadania roli istniejącemu użytkownikowi należy z menu 

wybrać opcję:  

 Administracja -> Użytkownicy (aby wyszukać użytkownika     

danego resortu) 

 Administracja -> Użytkownicy instytucji nadzorowanych 

(aby wyszukać użytkownika przypisanego do jednostki 

podlegającej pod dany resort) 

 

 

Na wyświetlonym zestawieniu użytkowników należy wyszukać osobę, której chcemy dodać rolę, w tym 

celu można  skorzystać z dostępnych filtrów. Następnie, aby wejść w szczegółowe dane osoby klikamy 

w nazwisko (link) lub login (link). 
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Kontynuując należy przejść 

na zakładkę Role użytkownika 

i wybrać przycisk Dodaj, następnie 

postępować analogicznie jak w  

KROK 2 przy dodawaniu konta 

użytkownika, gdzie wskazuje się 

rolę i instytucję, w której ma rola 

obowiązywać. 

 

 

 

 

Aby usunąć nadana użytkownikowi rolę należy w wierszu z rolą, którą zamierzamy usunąć z dostępnych 

akcji wybrać Usuń, a następnie w oknie z komunikatem potwierdzić chęć usunięcia wskazanej roli. 
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5.5  Zarządzanie kontem użytkownika 

Po wejściu w szczegóły osoby administrator ma  na zakładce Dane podstawowe udostępnione szereg 

operacji jakie może wykonać: 

 Edytuj – edycja danych podstawowych (login, e-mail, telefon, nazwisko, imię, drugie imię, tytuł) 

 Zmień hasło – zmiana hasła do konta użytkownika 

 Zawieś konto użytkownika – zawieszenie, bądź odwieszenie konta użytkownika. Konto 

zawieszonego użytkownika staje się nieaktywne. 

 Wymuś na użytkowniku zmianę hasła – po naciśnięciu tego przycisku, użytkownik przy 

pierwszym logowaniu proszony jest o zmianę hasła. 
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6  Tworzenie i zarządzanie jednostkami 

Utworzenie/ dodanie nowej instytucji (uczelni lub jednostki naukowej) do systemu POL-on, 

jak również korekta tych danych dokonywane są na podstawie zgłoszenia (skan pisma wraz ze skanem 

dokumentu potwierdzającego zasadność zgłoszenia) podpisanego przez rektora lub upoważnionego 

prorektora, przesłanego drogą elektroniczną do właściwego pracownika w ministerstwie, któremu 

podlega wskazana instytucja. 

 

Uprawnieni pracownicy instytucji nadzorujących uczelnie (MIN_JEDNOSTKI_ADM) i jednostki naukowe 

(MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM) mają również prawo do usuwania instytucji głównej oraz 

podstawowych jednostek organizacyjnych. 

 

W celu tworzenia i zarządzania uczelniami i jednostkami naukowymi wymagane jest posiadanie 

wymienionych poniżej ról: 

 MIN_JEDNOSTKI_ADM (uczelnie) 

 MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM (instytuty naukowe) 

 

Wówczas użytkownik ma dostęp poprzez opcję: 

 Rejestry -> Nauka ->Jednostki naukowe do dodawania 

i edycji jednostek naukowych  

 Rejestry -> Instytucje szkolnictwa wyższego -> 

Szkolnictwo wyższe  do dodawania i edycji uczelni 

nadzorowanych przez własne ministerstwo. 
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6.1  Zakres funkcjonalności dla ról MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE 

oraz MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM 

W rejestrze jednostek naukowych pracownik Ministerstwa może przeglądać informacje dotyczące 

jednostek naukowych. Dostępne są następujące parametry wyszukiwania: 

 Nazwa jednostki − nazwa jednostki naukowej 

 Typ jednostki naukowej (lista rozwijana)     

 Organ nadzorujący (lista rozwijalna) 

 Status 

 

 

Dostęp do przeglądania rejestru jednostek 

naukowych daje rola:  

 MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE  

 MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM.  

 

Użytkownik posiada możliwość podglądu danych 

jednostek naukowych nadzorowanych przez inne 

ministerstwa, wystarczy, że przefiltruje dane 

zestawienia względem organy nadzorującego.  
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6.2  Dodanie jednostki naukowej 

Zarządzanie danymi jednostek naukowych podległych własnemu ministerstwu wymaga posiadania 

roli MIN_JEDNOSTKI_NAUKOWE_ADM. Aby dodać jednostkę naukową należy wybrać przycisk Dodaj 

jednostkę naukową widoczny na zestawieniu. 

 

Uprawnieni pracownicy instytucji nadzorujących uczelnie i jednostki naukowe mają również prawo do 

usuwania instytucji głównej, a dodatkowo mogą też podstawowe jednostki organizacyjne (szczegółowo 

opisane w dalszej cześci dokumentu). 

 

Dodatkowo mogą oni: 

 Definiować nowe Jednostki podrzędne  

 Korygować Dane aktualne 

 Zmienić lub skorygować Nazwę  

 Zmienić lub skorygować Typ uczelni 

 Korygować Dane adresowe  

 Dodawać Uprawnienia do prowadzenia  

 Przeglądać Studia uruchomione w jednostce 

 Przeglądać Wdrożone systemy jakości 
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KROK 1: W wyświetlonym oknie 

wprowadzamy wymagane dane: 

 Nazwa jednostki 

 Kod instytucji  

 Typ  

 Data założenia 

 Organ nadzorujący  

 NIP 

 

 

Następnie zatwierdzamy 

przyciskiem Dalej, aby przejść 

do kolejnego kroku. 

 

 

 

 

 

 

KROK 2: W tym kroku należy 

uzupełnić dane adresowe dodawanej 

jednostki, takie jak: 

 Kraj 

 Miejscowość 

 Kod pocztowy 

 Poczta 

 Ulica 

 Nr domu 
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6.3  Edycja danych jednostki naukowej 

Edytować dane jednostki naukowej można przechodząc do jej szczegółów, aby to zrobić trzeba 

wyszukać jednostkę na zestawieniu, a następnie kliknąć w nazwę jednostki (link) 

 

Po wejściu w dane szczegółowe widać szereg zakładek dotyczących danych podstawowych jednostki, 

które pracownik ministerstwa może edytować. 
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W ramach korekty aktualnych 

danych użytkownik może: 

 

 oznaczyć jednostkę jako 

„Laboratorium” bądź 

„Bibliotekę” 

 skorygować datę 

założenia 

 skorygować REGON 

 Skorygować NIP 

 

Wszelkie zmiany zatwierdzane są poprzez wciśnięcie na formularzu przycisku Zapisz. 

 

Po przejściu na zakładkę Nazwy można: 

 zmienić nazwę istniejącej jednostki na zupełnie nową 

 skorygować istniejącą nazwę lub nazwę zmienioną 

 usunąć zmienioną nazwę 

 

 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

33 / 43  

UWAGA: Nie ma możliwości usunięcia nazwy, z która jednostka została wprowadzona do systemu, 

można ją jedynie korygować. 

Widoczna ponad zakładkami nazwa jednostki jest ostatnią wprowadzoną nazwą w ramach operacji 

Zmień nazwę. 

 

Po kliknięciu przycisku Zmień nazwę wyświetla się pop-up, w którym należy wprowadzić nową nazwę 

i datę zmiany, zatwierdzić zmianę 

przyciskiem Zapisz. 

Uwaga: Data wprowadzenia 

zmiany nie może być datą 

z przyszłości. 

 

 

Korekta nazwy polega 

na wprowadzeniu zmiany 

w istniejącej nazwie, nie jest dodawana nowa nazwa. Jak widać na powyższej zakładce z nazwami, 

korekty można dokonać na każdej nazwie jaka jest  zapisana. 

Operację usunięcia nazwy można wykonać na każdej kolejnej nazwie z wyjątkiem nazwy, z którą 

jednostka została wprowadzona 

do systemu. Tą nazwę można 

jedynie korygować. 

 

W przypadku korekty w polu daty 

domyślnie wprowadzona jest 

bieżąca data. 

W analogiczny sposób zmianie podlega Typ jednostki/uczelni 
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Po wybraniu przycisku Zmień parametry jednostki naukowej wyświetla się okno zmiany typu jednostki 

ze wskazaniem daty, od której nastąpiła zmiana. W celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian należy 

kliknąć Zapisz. 

 

W przypadku zmiany typu jednostki 

należy wprowadzić datę zmiany, 

natomiast w przypadku korekty 

data jest domyślnie ustawiona 

na dzisiejszy dzień. 

 

 

Operację usunięcia typu jednostki można wykonać na każdym  kolejnym typie z wyjątkiem nazwy, 

z którą jednostka została wprowadzona do systemu. Ten typ można jedynie korygować. 
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Aby skorygować dane adresowe jednostki należy 

przejść na zakładkę Adres. 

 

 

Po kliknięciu Koryguj wyświetli się okno 

z domyślnie wprowadzonymi danymi, które są 

aktualne w systemie. Zmianie podlegają 

wszystkie dane.  

Po zmianie dowolnego pola na formularzu należy 

nowe dane zatwierdzić klikając Zapisz. 
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6.4  Usunięcie jednostki naukowej 

W celu usunięcia jednostki naukowej należy wejść w szczegóły wybranej jednostki, następnie 

nacisnąć przycisk Usuń znajdujący się pomiędzy nazwą jednostki a zakładkami z danymi jednostki. 

 

 

 

Swoją decyzję o usunięciu jednostki z ewidencji w systemie POL-on należy zatwierdzić wybierając 

przycisk Tak w oknie potwierdzenia. 
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7  Elektroniczny system zgłaszania uwag w systemie POL-on 

 

W celu obsługi zgłoszeń merytorycznych w systemie POL-on, z punktu widzenia Ministerstwa potrzebna 

jest rola MIN_HELP. 

Tworzenie zgłoszenia 

W całym systemie w górnym prawym rogu znajduje się przycisk POMOC. Po wybraniu tego przycisku 

wyświetla się okno, w którym między innymi znajdują się linki: 

 Zgłoś uwagę 

 Pomoc 

 Kontakt 

 

Aby zgłosić problem należy kliknąć 

w link Zgłoś uwagę, wówczas 

otworzy się okno, w którym część 

danych jest już automatycznie 

uzupełniona, takich jak:  

 Informacje o systemie 

operacyjnym, 

 Informacje o przeglądarce, 

 Kontekst użytkownika, 

 Nazwa użytkownika, 

 Adres e-mail 

natomiast pozostałą część danych trzeba samodzielnie wypełnić i zakończyć klikając Zapisz. 

Do każdego zgłoszenia można dodać załącznik do 5 MB. 
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Każdy zgłaszający (zalogowany) ma możliwość wyświetlenia zestawienia wszystkich swoich zgłoszeń. 

Aby to zrobić, należy wybrać z menu po lewej stronie Zgłoszenia -> Moje zgłoszenia. 

Zgłaszający może do swojego zgłoszenia udzielać dodatkowych wyjaśnień, o ile zgłoszenie ma status 

Przyjęte. W tym celu należy na zestawieniu Moje zgłoszenia (można ustawić w filtrze Status na Przyjęte 

i nacisnąć Szukaj), w wierszu odpowiadającym wybranemu zgłoszeniu należy wybrać w kolumnie Akcje 

pozycję Odpowiedź. Po zatwierdzeniu odpowiedzi, do obsługującego zgłoszenie zostanie wysłany email 

z wprowadzoną odpowiedzią.  
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W terminie 14 dni od zamknięcia zgłaszający może ponownie otworzyć zgłoszenie.  

W tym celu na zestawieniu Moje zgłoszenia (można ustawić w filtrze Status na Zamknięte i nacisnąć 

Szukaj), w wierszu odpowiadającym wybranemu zgłoszeniu należy wybrać w kolumnie Akcje pozycję 

Otwórz ponownie. Po wypełnieniu pola Powód ponownego otwarcia i  zatwierdzeniu, zgłoszenie 

zostanie ponownie przypisane (status Przyjęte) do tej samej osoby obsługującej wcześniej zgłoszenie. 

 

7.1  Sposób przetwarzania uwag 

 

Po przesłaniu zgłoszenia, wszystkie uwagi są rejestrowane w bazie systemu POL-on ze statusem 

Nowe.  

Uwagę do systemu może przysłać użytkownik zalogowany (dane częściowo wypełnione na formularzu 

zgłoszenia) i niezalogowany (niezalogowany musi podać swoje dane).  

Uwagi dzielą się na: 

 techniczne – trafiają do pracowników OPI (użytkownicy posiadający rolę OPI_HELP)  

 merytoryczne – trafiają do pracowników odpowiednich Ministerstw (użytkownicy posiadający 

rolę MIN_HELP).  

W przypadku kiedy zgłoszenie jest błędnie adresowane, można je przekazać z Ministerstwa do OPI 

i odwrotnie używając opcji „Przekaż”. 

 

 Zgłoszenia –> Moje zgłoszenia – zestawienie 

zgłoszeń, które wysłaliśmy jako użytkownik. 

 Zgłoszenia  –> Przypisane zgłoszenia – zestawienie  

zgłoszeń przypisanych do nas.  

 Zgłoszenia –> Wszystkie zgłoszenia – zestawienie  

wszystkich zgłoszeń,  

 Zgłoszenia –> Opiekunowie obszarów – można 

wskazać osobę odpwiedzialną za wybrany obszar.  
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Będąc na zestawieniu Wszystkie zgłoszenia możemy szybko przejść dozestawienia Przypisane zgłoszenia  

poprzez kliknięcie w przycisk Pokaż zgłoszenia przypisane do mnie. Analogicznie z zestawienia 

Przypisane zgłoszenia można przejść do zestawienia Wszystkie zgłoszenia klikając w przycisk Pokaż 

wszystkie zgłoszenia. 

 

7.2  Likwidacja zgłoszenia  

 

Zaczyna się od przyjęcia zgłoszenia do siebie poprzez użycie opcji „Przypisz” na zestawieniu 

Wszystkie zgłoszenia, wówczas status zgłoszenia zmienia się na Przyjęte. Zakończenie likwidacji 

zgłoszenia jest poświadczane użyciem opcji „Odpowiedz i zamknij” lub „Zamknij”. Zgłaszający uwagę 

otrzyma wtedy informację, że jego uwaga została zamknięta wraz z treścią odpowiedzi jeżeli taka została 

zamieszczona, a sama uwaga zmieni status na Zamknięty. 
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7.3  Zmień przypisanie 

 

W celu zmiany przypisania użytkownik z Akcji w wierszu zgłoszenia, wybiera operację „Zmień 

przypisanie”  

 

 

i w wyświetlonym oknie wskazuje osobę z listy użytkowników, do której zgłoszenie ma zostać przypisane, 

następnie zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.  

7.4  Opiekunowie obszarów 

 

System umożliwia dodawanie opiekunów obszarów. Wystarczy na zestawieniu Merytorycznych 

opiekunów obszarów kliknąc przycisk Dodaj. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

42 / 43  

Następnie w oknie dodawania obszaru wskazać opiekuna z dostępnej listy opiekunów. 

 

 

 

W przypadku kiedy ustawiony jest opiekun dla danego obszaru w części Zgłoszenia –> Opiekunowie 

obszarów, np. Jan Kowolski jest ustawiony jako opiekun modułu Studenci, wówczas wszelkie zgłoszenia 

merytoryczne z obszaru Studenci są automatycznie przypisywane do wskazanej osoby, w naszym 

przypadku Jana Kowalskiego i widoczne w jego zakładce Przypisane zgłoszenia. 

 

Raz przypisanego opiekuna można zmienić poprzez operację korekty.  

Kliknięcie w przycisk   

Powoduje wyświetlenie okna zmiany opiekuna dla danego obszaru: 
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7.5  Opiekunowie techniczni 

 

Oprócz opiekunów merytorycznych funkcjonują również opiekunowie techniczni. Z poziomu 

Ministerstwa istnieje możliwość zmiany opiekuna technicznego. Po kliknięciu w przycisk 

  

wyświetla się okno wyboru opiekunów technicznych. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednego 

opiekuna technicznego.  

W tym samym oknie możena również usunąć opiekuna technicznego jeśli już jakis jest przypisany. 

 


