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Omówienie bieżących i planowanych zmian w nowym systemie



Harmonogram wdrożenia 
modułu Pracownicy



NOWE ZASADY
RAPORTOWANIA

OKRES PRZEJŚCIOWY

Zasady raportowania pracowników w POL-onie

o Raportowanie ciągłe
o Do 21 dni od 

zaistnienia zdarzenia

MARZEC 2020PAŹDZIERNIK 2019PAŹDZIERNIK 2018

Ustawa 
Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce

o Czas na zasilenie systemu 
nowymi danymi 
(art. 219 ust. 6 w zw. z ust. 3 
przepisów wprowadzających)



Etapy zmian w module Pracownicy

Nowa siatka stanowisk 
dostępna w starym systemie

Testy na 
POL-on 2.0 DEMO 

Migracja danych do POL-onu 2.0

LISTOPAD GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK

Nowe oświadczenia 
pracownicze

2019

Import XML wg nowego 
schematu



o Umożliwienie rejestracji nowych pracowników jeszcze w starej aplikacji 
(osoby zatrudnione od 1 X 2019)

o Ułatwienie przyszłego procesu migracji

o Możliwość edycji stanowisk dotychczasowych pracowników w oparciu o:
• nową siatkę stanowisk lub
• dotychczasową siatkę

o Dostosowanie do zapisów ustawy

o Dostęp do nowej i starej siatki stanowisk

od 30 X 2019

o Nowe specyfikacje plików masowej wymiany danych (XSD)
• Umożliwiają przekazywanie danych dotyczących m.in. 

Pracowników, dostosowane do zmian wynikających z ustawy 2.0
• Na stronach pomocy systemowej

Etap 1. Udostępnienie nowej siatki stanowisk w starym systemie



Dostępność starej i/lub nowej siatki stanowisk 
zależy od daty warunków zatrudnienia

1 X 2018 1 X 2019

WPROWADZONO „STARE” STANOWISKO I ONO POZOSTAJE*

Zastosowanie starej i nowej siatki stanowisk
Za

tr
ud

ni
en

ie

Za ten okres dostępna 
jest tylko stara siatka

Za ten okres dostępna 
jest stara i nowa 

siatka

Za ten okres 
dostępna jest tylko 

nowa siatka

WPROWADZONO „STARE” STANOWISKO I ONO POZOSTAJE (ALE MOŻNA JE ZMIENIĆ NA „NOWE”)

zmiana warunków 
zatrudnienia

WPROWADZONO „STARE” STANOWISKO TRZEBA WPROWADZIĆ „NOWE”

„NOWE” STANOWISKO

*Do 1 X 2020 
(wyjątek: mianowany 

docent)



UCZELNIE – siatka stanowisk po zmianach

1. PRACOWNIK DYDAKTYCZNY
2. PRACOWNIK BADAWCZY

(DAW. PRACOWNIK NAUKOWY)
3. PRACOWNIK BADAWCZO-DYDAKTYCZNY

(DAW. PRACOWNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY)

DYPLOMOWANY BIBLIOTEKARZ
ORAZ PRACOWNIK
DOKUMENTACJI
I INFORMACJI NAUKOWEJ

o Adiunkt biblioteczny
o Adiunkt dokumentacji i informacji naukowej
o Asystent biblioteczny
o Asystent dokumentacji i informacji naukowej
o Dokumentalista dyplomowany
o Kustosz dyplomowany
o Starszy dokumentalista dyplomowany
o Starszy kustosz dyplomowany
o Inne

o Profesor (daw. profesor zwyczajny)
o Profesor uczelni (daw. profesor nadzwyczajny lub 

profesor wizytujący)
o Adiunkt
o Asystent
o Inne
o Starszy wykładowca
o Wykładowca
o Instruktor
o Lektor 

NAUCZYCIEL AKADEMICKI



INSTYTUT BADAWCZY / PAN – siatka stanowisk po zmianach | część I 

1. PRACOWNIK BADAWCZO-TECHNICZNY

2. PRACOWNIK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY

PRACOWNIK NAUKOWY

PRACOWNIK NAUKOWY
o Profesor (daw. Profesor zwyczajny)
o Profesor instytutu 

(daw. profesor nadzwyczajny lub profesor wizytujący)
o Adiunkt
o Asystent
o Inne

o Gł. Specjalista badawczo - techniczny
o Gł. Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej
o Starszy specjalista badawczo – techniczny
o Specjalista
o Inne

o Starszy specjalista inżynieryjno – techniczny
o Specjalista inżynieryjno – techniczny
o Inne

PRACOWNIK BADAWCZO-TECHNICZNY LUB INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY



INSTYTUT BADAWCZY / PAN – siatka stanowisk po zmianach | część II 

PRACOWNIK BIBLIOTECZNY

Pracownik biblioteczny, dokumentacji naukowej lub dokumentacji informacji naukowej

o Asystent biblioteczny
o Asystent dokumentacji i informacji naukowej
o Adiunkt biblioteczny
o Adiunkt dokumentacji i informacji naukowej
o Dokumentalista dyplomowany
o Kustosz dyplomowany
o Starszy dokumentalista dyplomowany
o Starszy kustosz dyplomowany
o Inne

o Inne

INSTYTUT PAN

INSTYTUT BADAWCZY



3-4 TYGODNIE 
PRZED MIGRACJĄ

Etap 2. Udostępnienie środowiska POL-on 2.0 DEMO

o Próbna migracja danych przez OPI PIB – weryfikacja 
zmigrowanych danych

o Zgłaszanie uwag poprzez system Helpdesk w starej aplikacji

o Zapoznanie się przez użytkowników z nowym wyglądem 
interfejsu i ścieżką czynności 

o W ramach środowiska DEMO będzie dostępne również 
"nowe" API REST

o Dane wprowadzone na DEMO przez uczelnie nie będą 
migrowane



o Dane wprowadzone przez użytkowników do wersji 
DEMO nie zostaną zmigrowane

o Po zakończeniu migracji moduł Pracownicy będzie 
dostępny wyłącznie w nowej aplikacji

o Za migrację w całości będzie odpowiadało OPI PIB

o Z dotychczasowego POL-onu zmigrowane zostaną dane 
pracowników (zatrudnionych przed oraz od 1 X 2019)

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 
2019

o Stary moduł zostanie wyłączony

o Dane wprowadzone przez użytkowników do POL-onu 1 
zostaną zmigrowane

Etap 3. Migracja danych do POL-onu 2.0



Zakres danych nowego 
modułu Pracownicy



Dane migrowane i nowe dane

 Dane pracowników
 Zatrudnienie
 Oświadczenia
 Stopnie i tytuły
 Zgoda na zatrudnienie
 Pensum dydaktyczne

 Prowadzone zajęcia
 Kompetencje
 Inne osoby prowadzące 

zajęcia

 Kary
 Funkcje kierownicze

 Nieobecności
 Pensum doktorskie
 Integracja z postępowaniami 

awansowymi
 Synchronizacja POL-on z PBN w 

kontekście wczytywania numerów 
ORCID

2020

DANE MIGROWANE

NOWE DANE

I KWARTAŁ 
2020

IV KWARTAŁ 
2019

STYCZEŃ LUTY MARZECGRUDZIEŃLISTOPADPAŹDZIERNIK



Dane wygaszane

2020 I KWARTAŁ 
2020

IV KWARTAŁ 
2019

TE DANE NIE BĘDĄ
MIGROWANE

 Minima kadrowe
 Minima kadrowe do nadawania stopni
 Dane powiązane z działalnością 

badawczo-rozwojową z okresu 
obejmującego ewaluację 2013-2017 r.



Zatrudnienie

ZAKŁADKA „ZATRUDNIENIE”

o Dane zatrudnienia = ramy czasowe zatrudnienia

o Warunki zatrudnienia

o Konieczność jawnego kończenia zatrudnienia (do tej pory data 
końca zatrudnienia ustawiała się dynamicznie na podstawie dat 
warunków zatrudnienia) 

o „Inne osoby prowadzące zajęcia”:
• Ramy czasowe zatrudnienia
• Kompetencje
• Uproszczone warunki zatrudnienia



Nowe pola

KOMPETENCJE

Pola tekstowe: 
o zakres zdobytego doświadczenia
o zakres posiadanych kompetencji naukowych
o zakres posiadanych kompetencji dydaktycznych
o zakres posiadanych kompetencji praktycznych

FINANSOWANIE STANOWISKA PRACY

o Pola wyboru 
o Możliwość wyboru kilku pól
o Tylko bieżąca informacja

NIEOBECNOŚCI

o Zbiorcza liczba dni (bez szczegółów 
dotyczących przyczyn nieobecności) 

o Według stanu na dzień 31 XII

Inne osoby prowadzące zajęcia



Postępowania o nadanie stopnia/tytułu 

ZAWIADOMIENIA

STOPNIE I TYTUŁY 
ZAGRANICZNE

BAZA DOKUMENTÓW W 
POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH

o Nowy moduł w przyszłości (II kwartał 2019)

o Postępowania przeprowadzane na nowych 
zasadach

o Wszczęte od 1 X 2019

Konieczność uzupełnienia wstecz od 1 X 2018:

o Kraj nadania

o Podmiot nostryfikujący

o Postępowania przeprowadzane na starych 
zasadach

o Wszczęte do 30 IV 2019

W okresie 1 V – 30 IX 2019 postępowania nie 
były wszczynane

Do 31 XII 2021 muszą zostać zakończone 
przewody doktorskie na starych zasadach



Ścieżki czynności 
w systemie



Wejście do modułu Pracownicy



Wykaz „pracowników” WIDOK PODSTAWOWY



Wykaz „pracowników” WIDOK TABELARYCZNY



Rejestracja nowego pracownika

Przycisk aktywny po uzupełnieniu 
wymaganych pól



Rejestracja nowego pracownika

Przycisk aktywny po uzupełnieniu 
wymaganych pól



„Kraj urodzenia” zamiast dawnego 
„Kraju pochodzenia”

Sekcje aktywne po weryfikacji, gdy 
osoba nie jest jeszcze zarejestrowana 



„Kraj urodzenia” zamiast dawnego 
„Kraju pochodzenia”



Pracownik zarejestrowany. Dane podstawowe



Dane zatrudnienia

Sekcja „Dane zatrudnienia” prezentuje 
ramy czasowe zatrudnienia



Warunki zatrudnienia



Rejestracja warunku zatrudnienia



Rejestracja warunku zatrudnienia



Podgląd warunków zatrudnienia



Stopnie i tytuły



Oświadczenia



Dodawanie oświadczenia N

Pojawiają się po wprowadzenie daty



Podgląd oświadczenia N



Dodawanie oświadczenia o dyscyplinie



Podgląd oświadczenia o dyscyplinie

Oświadczenia nie można usunąć



Usuwanie zatrudnienia – komunikat walidacji

Powiązanie oświadczeń pracownika 
z jego zatrudnieniem


