Szkolenie systemu POL-on
dr Piotr Rodzik
ekspert systemu POL-on

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa
Numer KRS: 0000127372 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 006746090 • NIP: 525-000-91-40 • http://www.opi.org.pl/ • e-mail: opi@opi.org.pl

Instytucje
dane podstawowe i struktura
oraz
zarządzanie użytkownikami

Instytucje

Podstawy prawne
Obecnie:
• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z
późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.);
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
29 września 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz
szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni
niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.
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• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu
nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym z dnia 13 lipca 2012r.
W przyszłości:
• Znowelizowana Ustawa o zasadach finansowania nauki
(projekt wpłynął do Sejmu 17.01.2014)
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Moduł dostępny jest z menu głównego POL-on – opcja
Administracja
->
Instytucja
->
Role
->
Użytkownicy
Do obsługi modułu służy rola
INST_ADM – dla szkół wyższych
INST_NAUK_ADM - dla jednostek naukowych
Rola ta może być nadawana na dowolnym poziomie struktury
instytucji.

Uwaga! Informacje podstawowe i adresowe o wszystkich
jednostkach są powszechnie dostępne.
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W systemie POL-on istnieją następujące typy instytucji:
•
•
•
•

uczelnie publiczne
uczelnie niepubliczne i związki uczelni niepublicznych
instytucje kościelne
instytucje naukowe:
 instytuty badawcze,
 jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 międzynarodowe instytuty naukowe,
 inne jednostki naukowe.
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Rola INST_ADM lub INST_NAUK_ADM umożliwia:
• rozbudowę struktury instytucji o jednostki „nie podstawowe”,
• usuwanie ze struktury instytucji jednostek „nie
podstawowych”,
• korektę niektórych danych instytucji głównej i jednostek
„podstawowych” (REGON, data założenia),
• korektę wszystkich danych jednostek „nie podstawowych”,
• wprowadzanie informacji o zmianie nazwy jednostki „nie
podstawowej” i zmianie typu dowolnej jednostki,
• oznaczania jednostki (również „podstawowej”) jako
„laboratorium”,
• oznaczania jednostki (również „podstawowej”) jako
„biblioteka” (jeżeli jej nazwa spełnia odpowiednie warunki),
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• aktualizacje danych adresowych instytucji głównej i wszystkich
jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem uczelni
niepublicznych),
• aktualizacje danych teleadresowych (WWW, e-mail, telefon)
instytucji głównej i wszystkich jednostek organizacyjnych,
• wprowadzanie danych o wdrożonych w instytucji głównej i
wszystkich jednostkach organizacyjnych „systemach jakości”,
• tworzenie nowych kont dla użytkowników z jednostki,
• nadawanie i aktualizacja użytkowników z jednostki wszystkich
ról koniecznych do aktualizacji danych instytucji,
• aktualizowanie danych adresowe instytucji głównej i
wszystkich jednostek organizacyjnych dla uczelni
niepublicznych.
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Rola INST_ADM lub INST_NAUK_ADM NIE POZWALA NA:

• dopisywanie do systemu nowe instytucje,
• usuwanie instytucji z systemu ,
• dodawanie i modyfikowanie wpisów do Rejestru Uczelni
Niepublicznych,
• rozbudowywanie strukturę instytucji o jednostki
„podstawowe”,
• usuwanie ze struktury instytucji jednostek „podstawowych”,
• korygowanie wszystkich danych instytucji głównej i jednostek
„podstawowych”,
• wprowadzanie informacji o zmianach nazwy i typu jednostki
„podstawowej”,
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• wprowadzanie informacji o zmianach organu nadzorującego
dla wszystkich jednostek,
• tworzyć nowe konta dla administratorów danych instytucji,
• nadawać administratorom danych instytucji rolę INST_ADM
lub INST_NAUK_ADM (zależnie od typu instytucji).
Tylko i włącznie upoważnieni pracownicy ministerstwa mają
prawo do wykonywanie powyższych zmian w systemie.
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Rola INST_ADM lub INST_NAUK_ADM nie daje możliwości:
• wprowadzania i aktualizowania danych rozszerzających
informacje o jednostce jako o „laboratorium”
(konieczna rola INST_LAB_ADM),
• wprowadzania i aktualizowania danych rozszerzających
informacje o jednostce jako o „bibliotece”
(konieczna rola INST_BIB),
• wprowadzania i aktualizowania danych o kierownictwie
jednostki
(konieczna rola INST_PR).
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Planowane zmiany:
1. Wprowadzenie do systemu możliwości
definiowania jednostek wspólnych w ramach
jednej uczelni.
2. Wprowadzenie do systemu możliwości rejestracji
jednostek międzyuczelnianych.
3. Wprowadzenie do systemu możliwości rejestracji
centrów naukowych.
Termin realizacji jest obecnie jeszcze nieznany.

Instytucje

Role w systemie POL-on
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Wykaz wszystkich ról w systemie POL-on
Wykaz dostępny jest za pośrednictwem opcji
Administracja -> Role.
Wykaz zawiera WSZYSTKIE role systemu i zmienia się wraz z
rozbudową systemu.
Tylko niektóre z ról mogą być nadawane przez administratora
systemu z jednostki – zakres dostępnych ról zależy miedzy innymi
od typu jednostki.
Zakres dostępnych ról widoczny jest podczas ich nadawania –
można nadać tylko „widoczne” role.
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Role w systemie POL-on i ochrona danych osobowych
Przyznanie poszczególnym użytkownikom niektórych ról w systemie
POL-on wiąże się z przyznaniem tym osobom dostępu do danych
osobowych, osób których dane zgromadzono w systemie POL-on
(dla danej jednostki).
Przyznając daną rolę administrator systemu z danej jednostki
poświadcza, że osoba, której przyznano daną rolę ma uprawnienia
do dostępu do danych osobowych w odpowiednim zakresie.
Wiąże się to z prowadzeniem w instytucji odpowiedniej
dokumentacji związanej z ochroną dostępu do danych osobowych
– prowadzenie tej dokumentacji leży w gestii instytucji.
Informację o tym, czy dana rola umożliwia dostęp do danych
osobowych oraz zakres dostępnych danych można znaleźć w
wykazie wszystkich ról systemu.
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Obowiązywanie ról w systemie POL-on
• w zależności od rodzaju role nadawane są:
o na poziomie całej instytucji,
o na poziomie całej instytucji lub dowolnie wybranej
jednostki „podstawowej”,
o na poziomie całej instytucji lub dowolnie wybranej
jednostki,
• role dla użytkowników z jednostki nadaje wyłącznie
administrator systemu POL-on z tej jednostki lub instytucji
głównej dla tej jednostki (osoba posiadająca rolę INST_ADM
lub INST_NAUK_ADM nadane w kontekście tej jednostki lub
instytucji),
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• rola INST_ADM lub INST_NAUK_ADM nadawana jest tylko
przez uprawnionego pracownika ministerstwa nadzorującego
daną instytucję,
• nadana dla danej jednostki rola umożliwia dostęp do danych
(określonego typu) tej jednostki oraz wszystkich jednostek jej
podległych (w strukturze instytucji),

• jeden użytkownik może posiadać wiele przypisanych ról,
• role przypisane użytkownikowi mogą dotyczyć dowolnej
jednostki wchodzącej w skład instytucji,

• role przypisane użytkownikowi mogą dotyczyć również
dowolnej instytucji – ten sam użytkownik może mieć różne
role w różnych instytucjach.
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Przekształcenia jednostek
Szczegółowe informacje o przekształceniach instytucji lub
jednostek (likwidacji, łączeniu lub dzieleniu) należy zgłaszać do
MNiSW.
Upoważniony pracownik Ministerstwa tworzy nowe jednostki i
przekazuje OPI zakres koniecznych zmian związanych z
przekształceniem, które OPI wprowadza do systemu.
Następnie pracownik ministerstwa dokonuje przeniesienia
kierunków studiów do nowych jednostek.
Przeniesienia pracowników dokonuje osoba posiadająca rolę
INST_PR nadaną na poziomie całej instytucji lub, w przypadku gdy
likwidowana jest cała instytucja, osoba posiadająca w likwidowanej
instytucji rolę INST_LIKIDATOR (rola nadawana tylko przez MNiSW).
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Lista ostrzeżeń Ministra
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Lista zawiera miedzy innymi:
• informacje o cofnięciu
Dziękujępozwolenia
za uwagę. na utworzenie
uczelni niepublicznej,

• informacje o wydaniu
przez Ministra zgody na
dr Piotr Rodzik
likwidację uczelni niepublicznej,
POLON_szkolenia@opi.org.pl

• informacje o postawienia uczelni niepublicznej
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
w stan likwidacji.
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Dziękuję za uwagę.
dr Piotr Rodzik
POLON_szkolenia@opi.org.pl
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