
 

 

Dokument Reguły walidacji Ostatnia modyfikacja 2020-03-09 

Utworzył Łukasz Błaszczyk Wersja XSD 7.6.1 
 

 

 

w obszarze studentów 



 

 

Dokument Reguły walidacji Ostatnia modyfikacja 2020-03-09 

Utworzył Łukasz Błaszczyk Wersja XSD 7.6.1 
 

 

Numer 
reguły 

Tytuł reguły Typ reguły Status reguły Etykiety Oficjalny opis Komunikat dla użytkownika 

POL_1415 Nie można 
studiować na 
kierunku 
niedostosowanym 
do wymogów 
Ustawy z dnia 20 
lipca 2018 roku - 
Prawo o 
szkolnictwie 
wyższym i nauce 
od roku 
akademickiego 
2019/2020. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Od roku akademickiego 2019/2020 
nie można studiować na kierunkach 
niedostosowanych do wymogów 
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce. W celu zarejestrowania 
studiów studenta należy wskazać 
kod uruchomienia studiów na 
kierunku, poziomie i profilu, który 
jest zgodny z wykazem uruchomień 
studiów w Systemie POL-on 2.0. 

Od roku akademickiego 
2019/2020 nie można 
studiować na kierunkach 
niedostosowanych do 
wymogów Ustawy z dnia 20 
lipca 2018 roku - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i 
nauce. W celu 
zarejestrowania studiów 
studenta należy wskazać kod 
uruchomienia studiów na 
kierunku, poziomie i profilu, 
który jest zgodny z wykazem 
uruchomień studiów w  
Systemie POL-on 2.0. 

POL_1447 Informacja o 
miejscu 
zamieszkania 
przed 
rozpoczęciem 
studiów jest 
wymagana 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Pole "Miejsce zamieszkania przed 
rozpoczęciem studiów" jest 
wymagane dla studentów, którzy 
rozpoczynają lub kontynuują studia 
po 1.10.2014.  

Pole "Miejsce zamieszkania 
przed rozpoczęciem studiów" 
jest wymagane dla studentów, 
którzy rozpoczynają lub 
kontynuują studia po 
1.10.2014.  

POL_1448 Informacja o roku 
akademickim jest 
wymagana 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Pole "Rok akademicki" jest 
wymagane. 

Pole "Rok akademicki" jest 
wymagane. 

POL_1449 Rok akademicki 
semestru 
realizowanego na 
kierunku 
dostosowanym do 
wymogów Ustawy 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Rok akademicki semestru 
realizowanego na kierunku 
dostosowanym do wymogów 
Ustawa z dnia 20 lipca - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce musi 
mieścić się w przedziale 2019 - 9999 

Rok akademicki semestru 
realizowanego na kierunku 
dostosowanym do wymogów 
Ustawa z dnia 20 lipca - 
Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce musi mieścić 
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z dnia 20 lipca - 
Prawo o 
szkolnictwie 
wyższym i nauce 
musi mieścić się w 
przedziale 2019 - 
9999 

się w przedziale 2019 - 9999 

POL_1450 Nie jest możliwe 
określenie roku 
akademickiego 
sprzed rozpoczęcia 
kształcenia na 
studiach na 
kierunku, poziomie 
i profilu 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Nie jest możliwe określenie roku 
akademickiego sprzed rozpoczęcia 
kształcenia na studiach na kierunku, 
poziomie i profilu. 
Reguła ma zastosowanie dla 
studentów rozpoczynających 
kształcenie od roku akademickiego 
2019/2020. 
Reguła dotyczy walidacji daty 
rozpoczęcia kształcenia na kierunku 
studiów i nie jest tożsama z 
walidacją daty rozpoczęcia 
kształcenia w ramach uruchomienia 
studiów na kierunku. 

Nie jest możliwe określenie 
roku akademickiego sprzed 
rozpoczęcia kształcenia na 
studiach na kierunku, 
poziomie i profilu. 

POL_1451 Nie jest możliwe 
określenie roku 
akademickiego 
sprzed daty 
rozpoczęcia 
kształcenia na 
uruchomieniu 
studiów na 
kierunku, poziomie 
i profilu 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Nie jest możliwe określenie roku 
akademickiego sprzed daty 
rozpoczęcia kształcenia na 
uruchomieniu studiów na kierunku, 
poziomie i profilu. 
Reguła ma zastosowanie dla 
studentów rozpoczynających 
kształcenie od roku akademickiego 
2019/2020. 
Reguła dotyczy walidacji daty 
rozpoczęcia kształcenia na 
uruchomieniu studiów na kierunku. 

Nie jest możliwe określenie 
roku akademickiego sprzed 
daty rozpoczęcia kształcenia 
na uruchomieniu studiów na 
kierunku, poziomie i profilu. 
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POL_1452 Nie jest możliwe 
określenie 
semestru studenta 
większego niż 
liczba semestrów 
określona w 
definicji 
uruchomienia 
studiów na 
kierunku 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Nie jest możliwe określenie 
semestru studenta większego niż 
liczba semestrów w określona 
definicji uruchomienia studiów na 
kierunku. 

Nie jest możliwe określenie 
semestru studenta większego 
niż liczba semestrów 
określona w definicji 
uruchomienia studiów na 
kierunku. 

POL_1453 Nie jest możliwe 
określenie 
semestru sprzed 
daty przyjęcia 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Nie jest możliwe określenie 
semestru sprzed daty przyjęcia. 

Nie jest możliwe określenie 
semestru sprzed daty 
przyjęcia. 

POL_1454 Informacja o 
semestrze studiów 
studenta jest 
wymagana 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Pole "Semestr studenta" jest 
wymagane. 

Pole "Semestr studenta" jest 
wymagane. 

POL_1455 Dopuszczalne 
wartości dla 
semestru studiów 
studenta 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Pole "Semestr studenta" musi 
zawierać się w przedziale <1; 12> . 

Pole "Semestr studenta" musi 
zawierać się w przedziale <1; 
12> . 

POL_1456 Dopuszczalne 
wartości dla liczby 
punktów ECTS 
zaliczonych w 
procesie zaliczenia 
efektów uczenia 
się  

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Wartość w polu "ECTS zaliczone w 
procesie zaliczania efektów uczenia 
się" musi zawierać się w przedziale 
<0; 999.99> 

Wartość w polu "ECTS 
zaliczone w procesie 
zaliczania efektów uczenia 
się" musi zawierać się w 
przedziale <0; 999.99> 

POL_1457 Informacja o 
liczbie uzyskanych 
punktów ECTS jest 
wymagana 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Pole "ECTS uzyskane" jest 
wymagane.  

Pole "ECTS uzyskane" jest 
wymagane.  
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POL_1458 Dopuszczalne 
wartości dla liczby 
uzyskanych 
punktów ECTS  

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Wartość w polu "ECTS uzyskane" 
musi zawierać się w przedziale <0; 
999.99> 

Wartość w polu "ECTS 
uzyskane" musi zawierać się 
w przedziale <0; 999.99> 

POL_1459 Data rozpoczęcia 
studiów studenta 
nie może być 
większa od daty 
aktualnej. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Wartość w polu "Data rozpoczęcia 
studiów" studenta nie może być 
większa od daty aktualnej. 

Wartość w polu "Data 
rozpoczęcia studiów" 
studenta nie może być 
większa od daty aktualnej. 

POL_1460 Data rozpoczęcia 
studiów na 
uruchomieniu 
studiów na 
kierunku, poziomie 
i profilu nie może 
być sprzed 01-10-
2019 w przypadku 
rejestracji studiów 
rozpoczynających 
się po 1.10.2019 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Data rozpoczęcia studiów przez 
studenta na kierunku studiów nie 
może być sprzed 01-10-2019 w 
przypadku rejestracji studenta na 
uruchomieniu studiów na kierunku, 
poziomie i profilu. Reguła dotyczy 
studiów rozpoczynających się w 
roku akademickim 2019/2020. W 
przypadku studiów 
kontynuowanych na uruchomieniu 
dopuszczalna jest data rozpoczęcia 
studiów sprzed 01-10-2019. W 
przypadku studiów 
kontynuowanych konieczne jest 
wskazanie studiów, które podlegają 
kontynuacji na uruchomieniu. 

Data rozpoczęcia studiów 
przez studenta na kierunku 
studiów nie może być sprzed 
01-10-2019 w przypadku 
rejestracji studenta na 
uruchomieniu studiów na 
kierunku, poziomie i profilu. 

POL_1462 Data rozpoczęcia 
studiów nie może 
być późniejsza niż 
data skreślenia z 
listy studentów 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

"Data rozpoczęcia studiów" nie 
może być późniejsza niż "data 
skreślenia z listy studentów". 

Data rozpoczęcia studiów 
{data_rozpoczecia} nie może 
być późniejsza niż data 
skreślenia z listy studentów 
{data_skreslenia}. 

POL_1463 Data rozpoczęcia 
studiów nie może 
być późniejsza niż 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

"Data rozpoczęcia studiów" nie 
może być późniejsza niż  "data 
ukończenia studiów". 

Data rozpoczęcia studiów 
{data_rozpoczecia} nie może 
być późniejsza niż data 
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ukończenia 
studiów 

ukończenia studiów 
{data_ukonczenia}. 
. 

POL_1464 Informacja o dacie 
rozpoczęcia 
studiów jest 
wymagana 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Pole "Data rozpoczęcia studiów" jest 
wymagane. 

Pole "Data rozpoczęcia 
studiów" jest wymagane. 

POL_1465 Dla studiów 
pomostowych 
pomijane jest pola: 
z liczbą punktów 
ECTS uzyskanych 
oraz liczbą 
punktów ECTS 
zaliczonych w 
procesie 
zatwierdzenia 
efektów uczenia 
się 

Błąd Aktywna Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

W związku z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych 
warunków prowadzenia studiów dla 
pielęgniarek i położnych, które 
posiadają świadectwo dojrzałości i 
ukończyły liceum medyczne lub 
szkołę policealną albo szkołę 
pomaturalną, kształcącą w zawodzie 
pielęgniarki i położne dla kierunków 
pomostowych nie jest wymagane 
podawanie informacji dotyczącej 
liczby punktów ECTS. 

W związku z 
rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 14 czerwca 
2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
prowadzenia studiów dla 
pielęgniarek i położnych, 
które posiadają świadectwo 
dojrzałości i ukończyły liceum 
medyczne lub szkołę 
policealną albo szkołę 
pomaturalną, kształcącą w 
zawodzie pielęgniarki i 
położne dla kierunków 
pomostowych nie jest 
wymagane podawanie 
informacji dotyczącej liczby 
punktów ECTS. Pozycje pliku 
<ectsUzyskane><ectsEfektyU
czenia> zostały zignorowane. 

POL_1467 Od roku 
akademickiego 
2019/2020 
wymagana jest 
informacja o 
podstawie 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Od roku akademickiego 2019/2020 
wymagana jest informacja o 
podstawie przyjęcia i kształcenia 
cudzoziemca dla studentów 
rozpoczynających kształcenie po 
1.10.2019. 

Informacja o podstawie 
przyjęcia i kształcenia jest 
wymagana dla studenta, który 
jest cudzoziemcem. 
Cudzoziemiec musi mieć 
wskazaną podstawę przyjęcia 
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przyjęcia i 
kształcenia 
cudzoziemca dla 
studentów 
rozpoczynających 
kształcenie po 
1.10.2019 

i odbywania kształcenia. 

POL_1468 Dopuszczalne 
wartości podstawy 
przyjęcia i 
kształcenia 
cudzoziemców dla 
studentów 
przyjętych na 
studia do roku 
akademickiego 
2019/2020 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Studenci rozpoczynający studia 
przed 1 październikiem 2019 roku 
mogą mieć przypisaną podstawę 
przyjęcia i studiowania wyłącznie z 
wartości dopuszczalnych w 
poprzedniej wersji systemu, 
zgodnych z uchyloną Ustawą z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym. 
 
 
Dopuszczalne podstawy 
studiowania cudzoziemca do roku 
akademickiego 2019/2020: 
- Przyjęcie na studia na podstawie 
umów międzynarodowych oraz na 
podstawie decyzji właściwego 
ministra 
- Podjęcie i odbywanie studiów na 
zasadach obowiązujących obywateli 
polskich 
 
 
Podstawa prawna: Art.222. Ustawy z 
dnia 3 lipca 2018r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o 

Błędna podstawa przyjęcia i 
kształcenia cudzoziemca: 
{podstawa_studiowania}. 
Proszę wskazać poprawną 
podstawę przyjęcia i 
kształcenia cudzoziemca.  
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szkolnictwie wyższym i nauce. 
Osoby niebędące obywatelami 
polskimi, które w dniu wejścia 
wżycie ustawy odbywają studia, 
studia doktoranckie oraz inne formy 
kształcenia, a także uczestniczą w 
badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych na zasadach 
określonych w ustawie uchylanej w 
art.169 pkt3, kontynuują te studia, 
badania lub prace na zasadach 
dotychczasowych. 

POL_1469 Dopuszczalne 
wartości podstawy 
przyjęcia i 
kształcenia 
cudzoziemców dla 
studentów 
przyjętych na 
studia od roku 
akademickiego 
2019/2020 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Dopuszczalne od roku 
akademickiego 2019/2020 
podstawy studiowania dla 
cudzoziemca rozpoczynającego 
kształcenia: 
- umowa międzynarodowa, 
- umowa zawarta z podmiotami 
zagranicznymi przez uczelnię, 
- decyzja właściwego ministra, 
- decyzja dyrektora NAWA w 
odniesieniu do jej stypendystów, 
- decyzja administracyjna rektora; 

Błędna podstawa przyjęcia i 
kształcenia cudzoziemca: 
{podstawa_studiowania}. 
Proszę wskazać poprawną 
podstawę przyjęcia i 
kształcenia cudzoziemca.  

POL_1470 Okresy 
obowiązywania 
podstaw przyjęcia i 
kształcenia 
cudzoziemca nie 
powinny nakładać 
się w ramach 
studiów studenta 
na kierunku 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Jeżeli cudzoziemiec posiada więcej 
niż jedną podstawę przyjęcia i 
odbywania kształcenia, to okresy ich 
obowiązywania nie powinny się 
nakładać. 

Jeżeli cudzoziemiec posiada 
więcej niż jedną podstawę 
przyjęcia i odbywania 
kształcenia, to okresy ich 
obowiązywania nie powinny 
się nakładać. 
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POL_1471 Student będący 
cudzoziemcem 
może posiadać 
więcej niż jedną 
podstawę przyjęcia 
i odbywania 
kształcenia 

INFO Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Student będący cudzoziemcem może 
posiadać więcej niż jedną podstawę 
przyjęcia i odbywania kształcenia. 

Student będący 
cudzoziemcem może posiadać 
więcej niż jedną podstawę 
przyjęcia i odbywania 
kształcenia. 

POL_1472 Data początkowa 
obowiązywania 
podstawy przyjęcia 
i kształcenia 
cudzoziemca jest 
wymagana  

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Data obowiązywania podstawy 
studiowania jest wymagana  

Data obowiązywania 
podstawy studiowania jest 
wymagana  

POL_1473 Data początkowa 
obowiązywania 
podstawy przyjęcia 
i kształcenia 
cudzoziemca nie 
może być 
późniejsza od daty 
końcowej 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Data początkowa obowiązywania 
podstawy przyjęcia i kształcenia 
cudzoziemca nie może być 
późniejsza od daty końcowej 

Data początkowa 
obowiązywania podstawy 
przyjęcia i kształcenia 
cudzoziemca nie może być 
późniejsza od daty końcowej 

POL_1474 Data początkowa 
obowiązywania 
podstawy przyjęcia 
i kształcenia 
cudzoziemca nie 
może być datą z 
przyszłości 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Data początkowa obowiązywania 
podstawy przyjęcia i kształcenia 
cudzoziemca nie może być datą z 
przyszłości. 

Data początkowa 
obowiązywania podstawy 
przyjęcia i kształcenia 
cudzoziemca nie może być 
datą z przyszłości. 

POL_1475 Dla studentów 
rozpoczynających 
studia po 1 
października 2019 
roku data 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  

Data początkowa obowiązywania 
pierwszej podstawy przyjęcia i 
kształcenia cudzoziemca musi 
pokrywać się z datą przyjęcia na 
studia. Reguła obowiązuje dla 

Data początkowa 
obowiązywania pierwszej 
podstawy przyjęcia i 
kształcenia cudzoziemca musi 
pokrywać się z datą przyjęcia 
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początkowa 
obowiązywania 
pierwszej 
podstawy przyjęcia 
i kształcenia 
cudzoziemca musi 
pokrywać się z 
datą przyjęcia na 
studia. 

POL-on 1.0 studentów rozpoczynających 
kształcenia po 1 października 2019. 

na studia. 

POL_1476 Ostatnia 
obowiązująca 
podstawa przyjęcia 
i kształcenia 
cudzoziemca nie 
może mieć 
zdefiniowanej daty 
końcowej 
obowiązywania 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Ostatnia obowiązująca podstawa 
przyjęcia i kształcenia cudzoziemca 
nie może mieć zdefiniowanej daty 
końcowej obowiązywania. 

Ostatnia obowiązująca 
podstawa przyjęcia i 
kształcenia cudzoziemca nie 
może mieć zdefiniowanej daty 
końcowej obowiązywania. 

POL_1477 Data końcowa 
obowiązywania 
podstawy przyjęcia 
i kształcenia 
cudzoziemca 
powinna być 
zgodna z datą 
skreślenia lub datą 
ukończenia 
studiów 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0,  
Skreślenie 

Data końcowa obowiązywania 
podstawy przyjęcia i kształcenia 
cudzoziemca powinna być zgodna z 
datą skreślenia ;lub datą ukończenia 
studiów. 

Data końcowa 
obowiązywania podstawy 
przyjęcia i kształcenia 
cudzoziemca powinna być 
zgodna z datą skreślenia lub 
datą ukończenia studiów 

POL_1478 Podanie informacji 
o uruchomieniu 
studiów w 
elemencie 
<uruchomienieKod

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Podanie informacji o uruchomieniu 
studiów w elemencie 
<uruchomienieKod> lub 
<uruchomienieKodZewnetrzny> jest 
wymagane dla studentów 

Podanie informacji o 
uruchomieniu studiów w 
elemencie 
<uruchomienieKod> lub 
<uruchomienieKodZewnetrzn
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> lub 
<uruchomienieKod
Zewnetrzny> jest 
wymagane dla 
studentów 
rozpoczynających 
studia od roku 
akademickiego 
2019/2020 

rozpoczynających studia od roku 
akademickiego 2019/2020 

y> jest wymagane dla 
studentów rozpoczynających 
studia od roku akademickiego 
2019/2020. 

POL_1479 Uruchomienie 
studiów na 
kierunku, poziomie 
i profilu o 
podanym kodzie 
nie istnieje 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Informacja o uruchomieniu studiów 
w <uruchomienieKod> musi być 
zgodna z listą uruchomień 
zarejestrowanych w Systemie POL-
on 2.0. 

Kod uruchomienia 
{kodUruchomienia} nie 
istnieje. 

POL_1480 Uruchomienie 
studiów na 
kierunku, poziomie 
i profilu o 
podanym kodzie 
zewnętrznym nie 
istnieje 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Informacja o uruchomieniu studiów 
w  <uruchomienieKodZewnetrzny> 
musi być zgodna z listą uruchomień 
zarejestrowanych w Systemie POL-
on 2.0. 

Kod uruchomienia 
{zewnetrznyKodUruchomieni
a} nie istnieje. 

POL_1481 Dla studentów 
rozpoczynających 
studia od roku 
akademickiego 
2019/2020 nie jest 
wymagana 
informacja o 
kierunku w 
elemencie 
<kierunekId> 

Ostrzeżenie Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Dla studentów rozpoczynających 
studia od roku akademickiego 
2019/2020 nie jest wymagana 
informacja o kierunku w elemencie 
<kierunekId>. Kierunek 
umieszczony w elemencie 
<kierunekId> jest pomijany w 
trakcie importu danych studentów 
rozpoczynających studia od roku 
akademickiego 2019/2020. 

 Kierunek 
{identyfikatorKierunku} w  
elemencie <kierunekId> 
został pominięty w trakcie 
importu. 

POL_1482 Dla studentów Błąd Aktywna Dodaj,  Dla studentów rozpoczynających Dla studentów 
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rozpoczynających 
studia od roku 
akademickiego 
2019/2020 nie 
należy podawać 
identyfikatora 
indywidualnych 
studiów 
międzyobszarowyc
h w <kierUzupId> 

ISM,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

studia od roku akademickiego 
2019/2020 nie należy podawać 
identyfikatora indywidualnych 
studiów międzyobszarowych w 
<kierUzupId>. Dla kierunku 
składowego należy podać kod 
indywidualnych studiów 
międzyobszarowych w 
<kierUzupKod> zgodny z z listą 
kierunków studiów 
zarejestrowanych w Systemie POL-
on 2.0. 

rozpoczynających studia od 
roku akademickiego 
2019/2020 nie należy 
podawać identyfikatora 
indywidualnych studiów 
międzyobszarowych w 
<kierUzupId>. Dla kierunku 
składowego należy podać kod 
indywidualnych studiów 
międzyobszarowych w 
<kierUzupKod> zgodny z listą 
kierunków studiów 
zarejestrowanych w Systemie 
POL-on 2.0. 

POL_1483 Indywidualne 
studia 
międzyobszarowe 
o podanym kodzie 
nie istnieją 

Błąd Aktywna Dodaj,  
ISM,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Indywidualne studia 
międzyobszarowe o podanym 
kodzie nie istnieją. Dla kierunku 
składowego należy podać kod 
indywidualnych studiów 
międzyobszarowych w 
<kierUzupKod> zgodny z listą 
kierunków zarejestrowanych w 
Systemie POL-on 2.0. 

Indywidualne studia 
międzyobszarowe o podanym 
kodzie 
{kodIndywidaulnychStudiow
Miedzyobszarowych} nie 
istnieją w Systemie POL-on 
2.0 

POL_1484 Dla studentów 
rozpoczynających 
studia od roku 
akademickiego 
2019/2020 nie 
powinna być 
podawana 
informacja o 
jednostce 
prowadzącej dla 

Ostrzeżenie Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Dla studentów rozpoczynających 
studia od roku akademickiego 
2019/2020 nie powinna być 
podawana informacja o jednostce 
prowadzącej dla studiów 
interdyscyplinarnych w elemencie 
<jednostkaProwadzaca>. Jednostka 
prowadząca w elemencie 
<jednostkaProwadzaca>  jest 
pomijana w trakcie importu danych 

Dla studentów 
rozpoczynających studia od 
roku akademickiego 
2019/2020 nie powinna być 
podawana informacja o 
jednostce prowadzącej dla 
studiów interdyscyplinarnych 
w elemencie 
<jednostkaProwadzaca>. 
Jednostka prowadząca 
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studiów 
interdyscyplinarny
ch w elemencie 
<jednostkaProwad
zaca> 

studentów rozpoczynających studia 
od roku akademickiego 2019/2020. 

{jednostkaProwadzaca} w 
elemencie 
<jednostkaProwadzaca> 
została pominięta w trakcie 
importu. 

POL_1485 Dla studentów 
rozpoczynających 
studia od roku 
akademickiego 
2019/2020 nie 
powinna być 
podawana 
informacja o 
formie studiów w 
elemencie 
<formaStudiow> 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Dla studentów rozpoczynających 
studia od roku akademickiego 
2019/2020 nie powinna być 
podawana informacja o formie 
studiów w elemencie 
<formaStudiow>. Forma studiów w 
elemencie <formaStudiow> jest 
pomijana w trakcie importu danych 
studentów rozpoczynających studia 
od roku akademickiego 2019/2020. 
Forma studiów w elemencie 
<formaStudiow> powinna być 
podawana dla studiów bez 
przypisania do kierunku (tzw. 
rekrutacja bez podziału na kierunki). 

Forma studiów 
{formaStudiów} w elemencie 
<formaStudiow> została 
pominięta w trakcie importu. 

POL_1486 Od roku 
akademickiego 
2019/2020 dla 
studentów 
rozpoczynających 
studia  nie 
powinna być 
podawana 
informacja o 
fakcie, iż student 
pozostaje po 
ostatnim roku bez 
egzaminu 

Ostrzeżenie Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Od roku akademickiego 2019/2020 
dla studentów rozpoczynających 
studia nie powinna być podawana 
informacja o fakcie, iż student 
pozostaje po ostatnim roku bez 
egzaminu dyplomowego na dzień 30 
listopada. Informacja w elemencie 
<ostatniRokBezZlozonejPracy> 
została pominięta w trakcie importu. 

Informacja w elemencie 
<ostatniRokBezZlozonejPracy
> została pominięta w trakcie 
importu. 
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dyplomowego na 
dzień 30 listopada 

POL_1491 Brak danych, o co 
najmniej jednym 
semestrze studiów 
na kierunku 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Obiekt opisujący studenta może nie 
posiadać informacji o żadnym 
semestrze (tzn. nie posiadać sekcji 
<semestry>) tylko w sytuacji, gdy 
podana jest data wyrejestrowania w 
elemencie 
<dataUkonczeniaStudiow> i w bazie 
są dane studenta. System 
interpretuje to, jako 
wyrejestrowanie studenta. Nie jest 
możliwe dodanie i wyrejestrowanie 
studenta bez podawania żadnego 
semestru za pomocą jednej operacji 
importu. 

Brak danych o co najmniej 
jednym semestrze studiów 
dla kierunku {kodKierunku}. 
Semestr nie jest wymagany, 
gdy student oraz kierunek 
istnieją już w bazie POL-on i 
podano datę 
wyrejestrowania. 

POL_1492 Jeżeli w imporcie 
studia studenta 
mają operację  
'USUN', to nie 
mogą posiadać 
elementu 
podrzędnego 
(<semestry>) 

Błąd Aktywna Studenci,  
Usuń,  
XML,  
POL-on 1.0 

Jeżeli dla studiów określono 
operację 'USUN' nie mogą one 
posiadać obiektów podrzędnych. 
Podczas usuwania studiów podano 
element podrzędny (<semestry>). 

Jeżeli dla studiów określono 
operację 'USUN' nie mogą one 
posiadać obiektów 
podrzędnych. Podczas 
usuwania studiów podano 
element podrzędny 
(<semestry>). 

POL_1493 Jeżeli w imporcie 
studia studenta 
mają operację  
'USUN', to nie 
mogą posiadać 
elementu 
podrzędnego 
(<pomocMat>) 

Błąd Aktywna Studenci,  
Usuń,  
XML,  
POL-on 1.0 

Jeżeli dla studiów określono 
operację 'USUN' nie mogą one 
posiadać obiektów podrzędnych. 
Podczas usuwania studiów podano 
element podrzędny (<pomocMat>). 

Jeżeli dla studiów określono 
operację 'USUN' nie mogą one 
posiadać obiektów 
podrzędnych. Podczas 
usuwania studiów podano 
element podrzędny 
(<pomocMat>). 

POL_1494 Kierunek w Błąd Aktywna Dodaj,  Kierunek w elemencie Kierunek {kodKierunkuUzup} 
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elemencie 
<kierunekUzupKo
d> musi być 
oznaczony jako 
kierunek typu 
indywidualne 
studia 
międzyobszarowe 

ISM,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

<kierunekUzupKod> musi być 
oznaczony jako kierunek typu 
indywidualne studia 
międzyobszarowe. 

w elemencie 
<kierunekUzupKod> musi być 
oznaczony jako kierunek typu 
indywidualne studia 
międzyobszarowe. 

POL_1498 Nie można 
powielać sekcji 
<daneDotyczaceSt
udiow> z takim 
samym zestawem 
atrybutów 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Nie można powielać sekcji 
<daneDotyczaceStudiow> z takim 
samym zestawem atrybutów. 
Powielenie sekcji 
<daneDotyczaceStudiow> z takim 
samym zestawem atrybutów jest 
interpretowana przez mechanizm 
importu jako próba dodania dwóch 
takich samych studiów studenta. 

Znaleziono w pliku powieloną 
sekcję 
<daneDotyczaceStudiow> z 
takim samym zestawem 
atrybutów. 

POL_1500 Nie można 
powielać 
semestrów w 
sekcji <semestry> 
mających taki sam 
numer i rok 
akademicki 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Nie można powielać semestrów w 
sekcji <semestry> mających taki sam 
numer i rok akademicki 
 
 

Studia zawierają powtórzone 
semestry: w roku 
akademickim 
{rokAkademicki} semestr nr 
{numerSemestru} występuje 
wielokrotnie. 

POL_1501 Niemożliwe jest 
studiowanie 
studenta w tym 
samym czasie na 
tym samym 
kierunku 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Jeżeli w pliku importu występują 
dwie te same informacje o 
studiowaniu dla jednego studenta 
(zgodność na poziomie 
uruchomienia studiów na kierunku, 
daty rozpoczęcia kształcenia i 
danych identyfikacyjnych osoby 
(PESEL lub Nr dokumentu 
tożsamości), weryfikowane są 

Niemożliwe jest studiowanie 
studenta w tym samym czasie 
na tym samym kierunku o 
kodzie {kodUruchomienia}. 
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zakresy dat. Niedopuszczalna jest 
sytuacja, gdy daty nachodzą na 
siebie. W takiej sytuacji generowany 
jest błąd. 

POL_1610 Import studenta 
przyjętego w 
ramach rekrutacji 
bez podziału na 
kierunki wymaga 
podania informacji 
o jednostce 
odpowiedzialnej  
za studia bez 
przypisania do 
kierunku (filii lub 
uczelni) 
(<jednostkaProwa
dzacaUid>) w 
elemencie 
<studia>. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Import studenta przyjętego w 
ramach rekrutacji bez podziału na 
kierunki wymaga podania informacji 
o jednostce odpowiedzialnej (filii lub 
uczelni) za studia bez przypisania do 
kierunku 
(<jednostkaProwadzacaUid>) w 
elemencie <studia>. 

Import studenta przyjętego w 
ramach rekrutacji bez 
podziału na kierunki wymaga 
podania informacji o 
jednostce odpowiedzialnej 
(filii lub uczelni) za studia bez 
przypisania do kierunku 
(<jednostkaProwadzacaUid>) 
w elemencie <studia>. 

POL_1611 Import studenta 
przyjętego w 
ramach rekrutacji 
bez podziału na 
kierunki wymaga 
podania informacji 
o formie studiów 
(<formaStudiow>) 
w elemencie 
<studia> 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Import studenta przyjętego w 
ramach rekrutacji bez podziału na 
kierunki wymaga podania informacji 
o formie studiów (<formaStudiow>) 
w elemencie <studia> 

Import studenta przyjętego w 
ramach rekrutacji bez 
podziału na kierunki wymaga 
podania informacji o formie 
studiów (<formaStudiow>) w 
elemencie <studia> 

POL_1612 Import studenta 
przyjętego w 
ramach rekrutacji 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  

Import studenta przyjętego w 
ramach rekrutacji bez podziału na 
kierunki wymaga podania informacji 

Import studenta przyjętego w 
ramach rekrutacji bez 
podziału na kierunki wymaga 
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bez podziału na 
kierunki wymaga 
podania informacji 
o poziomie 
studiów 
(<poziomStudiow>
) w elemencie 
<studia> 

POL-on 1.0 o poziomie studiów 
(<poziomStudiow>) w elemencie 
<studia> 

podania informacji o 
poziomie studiów 
(<poziomStudiow>) w 
elemencie <studia>. 

POL_1613 Import studenta 
przyjętego w 
ramach rekrutacji 
bez podziału na 
kierunki wymaga 
podania 
przynajmniej 
jednego semestru  
z informacją o 
braku przypisania 
do kierunku. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Import studenta przyjętego w 
ramach rekrutacji bez podziału na 
kierunki wymaga podania 
przynajmniej jednego semestru z 
informacją o braku przypisania do 
kierunku. W elemencie <semestr> 
powinna znaleźć się informacja o 
braku przypisania do kierunku 
<rekrutacjaBezPodzialuNaKierunki>
. 

Import studenta przyjętego w 
ramach rekrutacji bez 
podziału na kierunki wymaga 
podania przynajmniej 
jednego semestru z 
informacją o braku 
przypisania do kierunku. W 
elemencie <semestr> 
powinna znaleźć się 
informacja o braku 
przypisania do kierunku 
<rekrutacjaBezPodzialuNaKie
runki>. 

POL_1621 Od drugiego roku 
studiów nie można 
zarejestrować 
studenta bez 
przypisania do 
studiów na 
kierunku, poziomie 
i profilu  

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0,  
Rekrutacja bez 
podziału na 
kierunki 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce przypisanie 
studenta do określonego kierunku 
studiów może nastąpić nie później 
niż od drugiego roku studiów 
(Art.69. pkt. 4). Istnieje możliwość 
zarejestrowania tylko 1 i 2 semestru 
studenta bez wskazania kodu 
uruchomienia. 

Nie można zarejestrować 
studenta bez przypisania do 
studiów na kierunku, 
poziomie i profilu od drugiego 
roku studiów. 

POL_1643 Obywatel polski 
nie może posiadać 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  

Obywatel polski nie może posiadać 
podstawy przyjęcia i kształcenia 

Obywatel polski nie może 
posiadać podstawy przyjęcia i 
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podstawy przyjęcia 
i kształcenia 
cudzoziemców w 
chwili przyjęcia na 
studia 

Cudzoziemcy,  
XML,  
POL-on 1.0 

cudzoziemców w chwili przyjęcia na 
studia. 

kształcenia cudzoziemców w 
chwili przyjęcia na studia. 

POL_1644 Obywatel polski 
nie może posiadać 
podstawy 
zwolnienia z opłat 
w chwili przyjęcia 
na studia 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
XML,  
POL-on 1.0 

Obywatel polski nie może posiadać 
podstawy zwolnienia z opłat w 
chwili przyjęcia na studia. 

Obywatel polski nie może 
posiadać podstawy 
zwolnienia z opłat w chwili 
przyjęcia na studia. 

POL_1652 Nie można 
wskazać 
kontynuacji 
studiów na 
uruchomieniu, 
jeżeli student nie 
posiadał 
aktywnych 
studiów w 
semestrze letnim 
2018/2019 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Nie można wskazać kontynuacji 
studiów na uruchomieniu, jeżeli 
student nie posiadał aktywnych 
studiów w semestrze letnim 
2018/2019. Nie jest możliwe 
powiązanie studiów na 
uruchomieniu ze studiami 
rozpoczętymi przed 1 października 
2019 roku, jeżeli student nie był 
zarejestrowany na semestr letni 
2018/2019 i nie jest aktywnym 
studentem na studiach, które 
wskazywane są jako kontynuowane 
w chwili raportowania danych. 

Nie można wskazać 
kontynuacji studiów na 
uruchomieniu, jeżeli student 
nie posiadał aktywnych 
studiów w semestrze letnim 
2018/2019. Nie jest możliwe 
powiązanie studiów na 
uruchomieniu ze studiami 
rozpoczętymi przed 1 
października 2019 roku, jeżeli 
student nie był 
zarejestrowany na semestr 
letni 2018/2019 i nie jest 
aktywnym studentem na 
studiach, które wskazywane 
są jako kontynuowane w 
chwili raportowania danych. 

POL_1681 Podstawa 
zwolnienia z opłat 
cudzoziemca może 
być wskazana dla 
studentów 

Błąd Aktywna Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
zwolnienia z 
opłat,  

Podstawa zwolnienia z opłat 
cudzoziemca może być wskazana dla 
studentów rozpoczynających 
kształcenia od 01.10.2018. 

Podstawa zwolnienia z opłat 
cudzoziemca może być 
wskazana dla studentów 
rozpoczynających kształcenia 
od 01.10.2018. Nie można 



 

 

Dokument Reguły walidacji Ostatnia modyfikacja 2020-03-09 

Utworzył Łukasz Błaszczyk Wersja XSD 7.6.1 
 

 

rozpoczynających 
kształcenia od 
01.10.2018 

POL-on 1.0 wskazać podstawy zwolnienia 
z opłat dla studenta, który 
rozpoczął kształcenie przed 
01.10.2018. 

POL_1682 Dopuszczalne 
wartości podstawy 
zwolnienia z opłat 
cudzoziemca 

Błąd Aktywna Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
zwolnienia z 
opłat,  
POL-on 1.0 

Dopuszczalne wartości dla podstawy 
zwolnienia z opłat dla studentów 
rozpoczynających kształcenie po 
1.10.2019: 
- Umowa międzynarodowa (PZOC1) 
- Umowa zawarta między uczelniami 
(PZOC2) 
- Decyzja właściwego ministra 
(PZOC3) 
- Decyzja dyrektora NAWA w 
odniesieniu do jej stypendystów 
(PZOC4) 
- Decyzja administracyjna rektora 
(PZOC5) 
- Posiadanie certyfikatu 
poświadczającego znajomość języka 
polskiego jako obcego, o którym 
mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 
7 października 1999 r. o języku 
polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), 
co najmniej na poziomie biegłości 
językowej C1 (PZOC6) 
- Posiadanie statusu cudzoziemca, o 
którym mowa w art. 324 ust. 2 pkt. 
1-4,6 7 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) 
(PZOC7) 

{podstawPrzyjeciaIKsztalceni
a} jest niepoprawną podstawa 
przyjęcia i kształcenia 
cudzoziemca. 

POL_1683 Okresy 
obowiązywania 
podstaw 

Błąd Aktywna Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 

Jeżeli cudzoziemiec posiada więcej 
niż jedną podstawę zwolnienia z 
opłat, to okresy ich obowiązywania 

Okresy obowiązywania 
podstaw zwolnienia z opłat 
cudzoziemca nie powinny 
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zwolnienia z opłat 
cudzoziemca nie 
powinny nakładać 
się w ramach 
studiów studenta 
na kierunku 

zwolnienia z 
opłat,  
POL-on 1.0 

nie powinny się nakładać. nakładać się w ramach 
studiów studenta na 
kierunku. 

POL_1684 Student będący 
cudzoziemcem 
może posiadać 
więcej niż jedną 
podstawę 
zwolnienia z opłat. 

INFO Aktywna Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
zwolnienia z 
opłat,  
POL-on 1.0 

Student będący cudzoziemcem może 
posiadać więcej niż jedną podstawę 
przyjęcia i odbywania kształcenia. 

Student będący 
cudzoziemcem może posiadać 
więcej niż jedną podstawę 
przyjęcia i odbywania 
kształcenia. 

POL_1685 Data początkowa 
obowiązywania 
podstawy 
zwolnienia z opłat 
cudzoziemca jest 
wymagana  

Błąd Aktywna Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
zwolnienia z 
opłat,  
POL-on 1.0 

Data obowiązywania podstawy 
zwolnienia z opłat jest wymagana 

Data obowiązywania 
podstawy zwolnienia z opłat 
jest wymagana. 

POL_1686 Data początkowa 
obowiązywania 
podstawy 
zwolnienia z opłat 
cudzoziemca nie 
może być 
późniejsza od daty 
końcowej 

Błąd Aktywna Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
zwolnienia z 
opłat,  
POL-on 1.0 

Data początkowa obowiązywania 
podstawy zwolnienia z opłat 
cudzoziemca nie może być 
późniejsza od daty końcowej 

Data początkowa 
obowiązywania podstawy 
zwolnienia z opłat 
cudzoziemca nie może być 
późniejsza od daty końcowej 

POL_1687 Data początkowa 
obowiązywania 
podstawy 
zwolnienia z opłat 
cudzoziemca nie 
może być datą z 
przyszłości 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Data początkowa obowiązywania 
podstawy zwolnienia z opłat 
cudzoziemca nie może być datą z 
przyszłości. 

Data początkowa 
obowiązywania podstawy 
zwolnienia z opłat 
cudzoziemca nie może być 
datą z przyszłości. 
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POL_1688 Ostatnia 
obowiązująca 
podstawa przyjęcia 
i kształcenia 
cudzoziemca nie 
może mieć 
zdefiniowanej daty 
końcowej 
obowiązywania 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
Podstawa 
studiowania,  
POL-on 1.0 

Ostatnia obowiązująca podstawa 
przyjęcia i kształcenia cudzoziemca 
nie może mieć zdefiniowanej daty 
końcowej obowiązywania. 

Ostatnia obowiązująca 
podstawa przyjęcia i 
kształcenia cudzoziemca nie 
może mieć zdefiniowanej daty 
końcowej obowiązywania. 

POL_1689 Kierunek nie jest 
prowadzony w 
ramach 
Indywidualnych 
studiów 
międzyobszarowyc
h 

Błąd Aktywna Dodaj,  
ISM,  
Studenci,  
import,  
XML,  
POL-on 1.0 

Kierunek nie jest prowadzony w 
ramach indywidualnych studiów 
międzyobszarowych. 

Kierunek {kodKierunku} nie 
jest prowadzony w ramach 
indywidualnych studiów 
międzyobszarowych o kodzie 
{kodStudiowMiedzyobszarow
ych} 

POL_1754 Nie jest możliwe 
określenie roku 
akademickiego 
sprzed daty 
rozpoczęcia 
kształcenia na 
uruchomieniu 
studiów na 
kierunku, poziomie 
i profilu 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Nie jest możliwe określenie roku 
akademickiego sprzed daty 
rozpoczęcia kształcenia na 
uruchomieniu studiów na kierunku, 
poziomie i profilu. Reguła dotyczy 
studentów rozpoczynających studia 
po 1.10.2019. 

Nie jest możliwe określenie 
roku akademickiego sprzed 
daty rozpoczęcia kształcenia 
na uruchomieniu studiów na 
kierunku, poziomie i profilu 

POL_1755 Domyślna wartość 
dla elementu 
<jednostkaProwad
zcaUid> dla 
studentów bez 
przypisania do 
kierunku 

Ostrzeżenie Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0,  
Rekrutacja bez 
podziału na 
kierunki 

Domyślna wartość dla elementu 
<jednostkaProwadzcaUid> dla 
studentów bez przypisania do 
kierunku. 

Brak wartości w elemencie 
<jednostkaProwadzcaUid>. 
Dla studiów bez przypisania 
do kierunku została 
przypisana domyślna wartość 
dla elementu 
<jednostkaProwadzcaUid> 
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wskazująca na uczelnię.   
POL_1778 Informacja o 

jednostce jest 
wymagana 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Pole "Jednostka" jest wymagane. 
Reguła dotyczy rejestrowania 
studentów poprzez aplikację. 

Pole "Jednostka" jest 
wymagane. 

POL_1779 Możliwe jest 
wskazanie tylko 
jednej kontynuacji 
studiów na 
uruchomieniu 
studiów na 
kierunku, 
poziomie, profilu. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Możliwe jest wskazanie tylko jednej 
kontynuacji studiów na 
uruchomieniu studiów na kierunku, 
poziomie, profilu. 

Nie można dodać kontynuacji 
studiów rozpoczętych przed 
1.10.2019 roku, ponieważ dla 
studiów na kierunku o kodzie 
{kodKierunku} została już 
wskazana kontynuacja na 
uruchomieniu o kodzie {kod 
uruchomienia}. 

POL_1780 Nie można usunąć 
semestru, jeżeli 
została wskazana 
kontynuacja w 
roku akademickim 
2019/2020 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Nie można usunąć semestru, jeżeli 
została wskazana kontynuacja w 
roku akademickim 2019/2020. 

Nie można usunąć semestru 
{semestrRokuAkademickiego
}, jeżeli została wskazana 
kontynuacja studiów w roku 
akademickim 2019/2020. W 
celu usunięcia semestru w 
studiach rozpoczętych przed 
1.10.2019 należy usunąć 
kontynuację studiów.  

POL_1781 Nie można usunąć 
studiów 
rozpoczętych 
przed 1.10.2019, 
jeżeli została 
wskazana 
kontynuacja w 
roku akademickim 
2019/2020 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Nie można usunąć studiów 
rozpoczętych przed 1.10.2019, jeżeli 
została wskazana kontynuacja w 
roku akademickim 2019/2020. 

Nie można usunąć studiów na 
kierunku {kierunek}, jeżeli 
została wskazana 
kontynuacja studiów w roku 
akademickim 2019/2020. W 
celu usunięcia studiów 
rozpoczętych przed 
1.10.2019, należy usunąć 
kontynuację studiów 
powiązaną z kierunkiem, 
który ma zostać usunięty.  

POL_1799 Nie można Błąd Aktywna Dodaj,  Nie można zarejestrować studenta Nie można zarejestrować 
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zarejestrować 
studenta na 
kierunku 
wygaszanym 

Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

na kierunku wygaszanym. Nie jest 
możliwe zarejestrowanie studenta 
na pierwszy rok studiów na 
kierunku wygaszanym. 

studenta na kierunku 
wygaszanym. Nie jest 
możliwe zarejestrowanie 
studenta na pierwszy rok 
studiów na kierunku 
wygaszanym. 

POL_1800 Nie można 
zarejestrować 
studenta na 
wygaszanym 
uruchomieniu 
studiów 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0 

Nie można zarejestrować studenta 
na pierwszy rok studiów na 
wygaszanym uruchomieniu studiów. 

Nie można zarejestrować 
studenta na pierwszy rok 
studiów na wygaszanym 
uruchomieniu studiów. 

POL_1808 Wskazanie 
kontynuacji 
studiów wymaga 
aktywnych 
studiów 
zarejestrowanych 
z kodem kierunku 
obowiązującym do 
01.10.2019 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
import,  
XML,  
POL-on 1.0 

Wskazanie kontynuacji studiów 
wymaga aktywnych studiów 
zarejestrowanych z kodem kierunku 
obowiązującym do 01.10.2019.  
Aktywne studia, dla których 
możliwe jest wskazanie kontynuacji 
na uruchomieniu powinny spełniać 
następujące warunki: 
- student nie został skreślony 
- student nie jest w procedurze 
skreślenia  
- student nie ukończył studiów  
- student został zarejestrowany na 
semestr letni roku akademickiego 
2018/2029 
- dla studiów nie została wskazana 
kontynuacja na uruchomieniu  

Brak studiów rozpoczętych 
przed 1.10.2019, które mogą 
być kontynuowane na 
uruchomieniu studiów o 
kodzie {uruchomieniKod} 

POL_1853 Od roku 
akademickiego 
2019/2020 dla 
cudzoziemców 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
import,  
XML,  

Od roku akademickiego 2019/2020 
dla cudzoziemców rozpoczynających 
kształcenie wymagana jest nazwa 
państwa urodzenia. W przypadku 

Od roku akademickiego 
2019/2020 dla 
cudzoziemców 
rozpoczynających kształcenie 
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rozpoczynających 
studia wymagane 
jest podanie 
państwa urodzenia 

POL-on 1.0 cudzoziemców, którzy rozpoczęli 
kształcenie przed 1.10.2019 
możliwe jest podanie informacji o 
nazwie państwa urodzenia, lecz nie 
jest ona wymagana przez system. 
Podstawa prawna: Art.222. Ustawy z 
dnia 3 lipca 2018r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce. 
Osoby niebędące obywatelami 
polskimi, które w dniu wejścia 
wżycie ustawy odbywają studia, 
studia doktoranckie oraz inne formy 
kształcenia, a także uczestniczą w 
badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych na zasadach 
określonych w ustawie uchylanej w 
art.169 pkt3, kontynuują te studia, 
badania lub prace na zasadach 
dotychczasowych. 

wymagana jest informacja o 
państwie urodzenia. 

POL_1854 Od roku 
akademickiego 
2019/2020 dla 
cudzoziemców 
rozpoczynających 
studia wymagane 
jest podanie 
informacji o Karcie 
Polaka  

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
import,  
XML,  
POL-on 1.0 

Od roku akademickiego 2019/2020 
dla cudzoziemców rozpoczynających 
kształcenie wymagana jest 
informacja o Karcie Polaka. W 
przypadku cudzoziemców, którzy 
rozpoczęli kształcenie przed 
1.10.2019 możliwe jest podanie 
informacji o Karcie Polaka, lecz nie 
jest ona wymagana. 
 
 
Podstawa prawna: Art.222. Ustawy z 
dnia 3 lipca 2018r. Przepisy 

Od roku akademickiego 
2019/2020 dla 
cudzoziemców 
rozpoczynających kształcenie 
wymagana jest informacja o 
Karcie Polaka. 
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wprowadzające ustawę – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce. 
Osoby niebędące obywatelami 
polskimi, które w dniu wejścia 
wżycie ustawy odbywają studia, 
studia doktoranckie oraz inne formy 
kształcenia, a także uczestniczą w 
badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych na zasadach 
określonych w ustawie uchylanej w 
art.169 pkt3, kontynuują te studia, 
badania lub prace na zasadach 
dotychczasowych. 

POL_1892 Wartość elementu 
<jednostkaProwad
zacaUid> musi być 
zgodna z 
kontekstem 
zalogowanego 
użytkownika 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
import,  
XML,  
POL-on 1.0 

Użytkownik zalogowany w 
kontekście uczelni, może 
rejestrować studia bez przypisania 
kierunku realizowane na uczelni lub 
w filii 
Użytkownik zalogowany w 
kontekście uczelni, może 
rejestrować studia bez przypisania 
kierunku realizowane w filii 
Użytkownik zalogowany w 
kontekście innej jednostki 
organizacyjnej nie może rejestrować 
rekrutacji bez podziału na kierunki.  
Identyfikator Uid jednostki 
prowadzącej musi być poprawny dla 
uczelni lub filii dla kontekstu 
zalogowanego użytkownika. 

Wartość elementu 
<jednostkaProwadzacaUid> 
nie jest zgodna z kontekstem 
zalogowanego użytkownika 
{kodJednostki}. 

POL_1893 Wartość elementu 
<jednostkaProwad
zacaUid> powinna 

Błąd Proponowana Studenci,  
import,  
XML,  

Wartość elementu 
<jednostkaProwadzacaUid} powinna 
być identyfikatorem uid jednostki w 

Niepoprawny identyfikator 
jednostki prowadzącej studia 
bez przypisania do kierunku  
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być 
identyfikatorem 
uid jednostki w 
Systemie POL-on 
1.0 lub 
identyfikatorem 
uuid jednostki w 
Systemie POL-on 
2.0 

POL-on 1.0 Systemie POL-on 1.0 lub 
identyfikatorem uuid jednostki w 
Systemie POL-on 2.0. 

POL_1894 Studia typu 
"Rekrutacja bez 
podziału na 
kierunki" muszą 
mieć zawsze 
przypisany co 
najmniej jeden 
'Semestr bez 
przypisania do 
kierunku' 
 
 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
POL-on 1.0,  
Rekrutacja bez 
podziału na 
kierunki 

Studia typu "Rekrutacja bez podziału 
na kierunki" muszą mieć zawsze 
przypisany co najmniej jeden 
'Semestr bez przypisania do 
kierunku' 
 
 

Studia typu "Rekrutacja bez 
podziału na kierunki" muszą 
mieć zawsze przypisany co 
najmniej jeden 'Semestr bez 
przypisania do kierunku' 
 
 

POL_1899  Studia typu 
"Rekrutacja bez 
podziału na 
kierunki"  nie 
mogą mieć 
przypisanego 
semestru z 
wartością "N" w 
elemencie 
<rekrutacjaBezPod
zialuNaKierunki> 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
Cudzoziemcy,  
POL-on 1.0,  
Rekrutacja bez 
podziału na 
kierunki 

Studia typu "Rekrutacja bez podziału 
na kierunki" nie mogą mieć 
przypisanego semestru z wartością 
"N" w elemencie 
<rekrutacjaBezPodzialuNaKierunki>
. Reguła dotyczy studiów, dla 
których nie wskazano uruchomienia. 

Studia są typu "Rekrutacja 
bez podziału na kierunki", a 
więc nie może być w nich 
semestru z przypisaniem do 
kierunku" 

POL_1905 Nie jest możliwe Błąd Aktywna Studenci,  Nie jest możliwe przyznanie pomocy Nie jest możliwe przyznanie 
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przyznanie 
pomocy 
materialnej na 
przyszły rok 
akademicki 

XML,  
Pomoc materialna,  
POL-on 1.0 

materialnej na przyszły rok 
akademicki (Numer zdarzenia: 
R_1489) 

pomocy materialnej na 
przyszły rok akademicki 

POL_1906 Nie jest możliwe 
przyznanie 
pomocy 
materialnej po 
dacie ukończenia 
lub skreślenia 

Błąd Aktywna Studenci,  
XML,  
Pomoc materialna,  
POL-on 1.0 

Nie jest możliwe przyznanie pomocy 
materialnej po dacie ukończenia lub 
skreślenia (Zdarzenie numer: 
R_1488) 

Nie jest możliwe przyznanie 
pomocy materialnej po dacie 
ukończenia/dacie skreślenia 
({data}) 

POL_1907 Student nie może 
uzyskać więcej niż 
2 świadczeń typu 
"zapomoga" w 
roku akademickim 

Błąd Aktywna Studenci,  
XML,  
Pomoc materialna,  
POL-on 1.0 

Zapomoga może być przyznana nie 
częściej niż 2 razy w roku 
akademickim (Art.92 ust. 2 Ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce). 
Rok akademicki trwa od dnia 1 
października do dnia 30 września i 
dzieli się na 2 semestry (Art.66 
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.). 
W przypadku pomocy materialnej 
typu "zapomoga" świadczenie 
przyznane zostaje jednorazowo w 
związku z czym, przypisanie może 
być na 1 miesiąc w okresie trwania 
roku akademickiego 
(interpretowane jako miesiąc w 
którym przyznano świadczenie). 
Użytkownik nie może uzyskać 
więcej niż 2 świadczeń w roku 
akademickim (Zdarzenie numer: 
R_1072). 

Nastąpiła próba 
nieprawidłowego przypisania 
pomocy materialnej. Na 
podstawie Art.92 ust. 2 
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce student 
może otrzymać zapomogę nie 
więcej niż dwa razy w roku 
akademickim. Wyjaśnienie: 
przyznane świadczenie 
powinno być raportowane 
jako miesiąc, rozumiany jako 
miesiąc przyznania 
świadczenia. 

POL_1908 Dopuszczalne kody Błąd Aktywna Studenci,  Dopuszczalne kody pomocy Zdarzenie nr. 1436 : W polu : 
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pomocy 
materialnej dla 
studentów 
kontynuujących 
lub 
rozpoczynających 
studia po 1 
października 2019 
roku 

XML,  
Pomoc materialna,  
POL-on 1.0 

materialnej dla studentów 
kontynuujących lub 
rozpoczynających studia po 1 
października 2019 roku: 
- STS01 - stypendium socjalne 
- STS05 - zapomoga    
- STS08 - stypendium ministra    
- STS09 - stypendium dla osób 
niepełnosprawnych    
- STS10 - stypendium rektora   
 
 

[/daneDotyczaceStudiow/po
mocMat/pm/typPm] : 
Wartość {wartość} nie może 
być pusta i musi występować 
w słowniku 

POL_1909 Pole "ECTS 
uzyskane" jest 
wymagane 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0,  
Koryguj 

Pole "ECTS uzyskane" jest 
wymagane 

Pole "ECTS uzyskane" jest 
wymagane 

POL_1910 Pole "Semestr 
akademicki" jest 
wymagane 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0,  
Koryguj 

Pole "Semestr akademicki" jest 
wymagane. 

Pole "Semestr akademicki" 
jest wymagane. 

POL_1911 Pole "Semestr 
akademicki" jest 
wymagane 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0,  
Koryguj 

Dostępne wartości dla pola "semestr 
akademicki":  
- zimowy (kod: 1) 
- letni (kod: 2) 

Zdarzenie nr. 1436 : W polu : 
[/daneDotyczaceStudiow/se
mestry/semestr/daneSemest
ru/semestrNr] : Wartość 
{wartość} nie może być pusta 
i musi występować w 
słowniku 

POL_1912 Dopuszczalne 
wartości dla 
semestru studiów 
studenta 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
XML,  
POL-on 1.0,  

Pole "Semestr studenta" musi 
zawierać się w przedziale <1; 12> . 

Pole "Semestr studenta" musi 
zawierać się w przedziale <1; 
12> . 
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Koryguj 
POL_1945 Nie można 

wprowadzić 
informacji o 
skreśleniu 
studenta dla 
studiów 
rozpoczętych 
przed 1 
października 2019, 
jeżeli została 
wskazana 
kontynuacja 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Nie można wprowadzić informacji o 
skreśleniu studenta dla studiów 
rozpoczętych przed 1 października 
2019, jeżeli została wskazana 
kontynuacja. Informacja o skreśleniu 
powinna zostać wprowadzona przy 
studiach na uruchomieniu, które są 
kontynuacją studiów rozpoczętych 
przed 1 październikiem 2019 roku. 

Nie można wprowadzić 
informacji o skreśleniu 
studenta dla studiów 
rozpoczętych przed 1 
października 2019, jeżeli 
została wskazana 
kontynuacja. Informacja o 
skreśleniu powinna zostać 
wprowadzona przy studiach 
na uruchomieniu, które są 
kontynuacją studiów 
rozpoczętych przed 1 
październikiem 2019 roku. 

POL_1946 Nie można 
wprowadzić 
informacji o 
zakończeniu 
studiów studenta 
dla studiów 
rozpoczętych 
przed 1 
października 2019, 
jeżeli została 
wskazana 
kontynuacja 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Nie można wprowadzić informacji o 
zakończeniu studiów studenta dla 
studiów rozpoczętych przed 1 
października 2019, jeżeli została 
wskazana ich kontynuacja. 
Informacja o ukończenie powinna 
zostać wprowadzona przy studiach 
na uruchomieniu, które są 
kontynuacją studiów rozpoczętych 
przed 1 październikiem 2019 roku. 

Nie można wprowadzić 
informacji o zakończeniu 
studiów studenta dla studiów 
rozpoczętych przed 1 
października 2019, jeżeli 
została wskazana ich 
kontynuacja. Informacja o 
ukończenie powinna zostać 
wprowadzona przy studiach 
na uruchomieniu, które są 
kontynuacją studiów 
rozpoczętych przed 1 
październikiem 2019 roku. 

POL_1947 Nie można 
wprowadzić 
informacji o 
procedurze 
skreślenia 
studenta dla 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Nie można wprowadzić informacji o 
procedurze skreślenia studenta dla 
studiów rozpoczętych przed 1 
października 2019, jeżeli została 
wskazana kontynuacja. Informacja o 
procedurze skreślenia powinna 

Nie można wprowadzić 
informacji o procedurze 
skreśleniu studenta dla 
studiów rozpoczętych przed 1 
października 2019, jeżeli 
została wskazana 
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studiów 
rozpoczętych 
przed 1 
października 2019, 
jeżeli została 
wskazana 
kontynuacja 

zostać wprowadzona przy studiach 
na uruchomieniu, które są 
kontynuacją studiów rozpoczętych 
przed 1 październikiem 2019 roku. 

kontynuacja. Informacja o 
procedurze skreślenia 
powinna zostać 
wprowadzona przy studiach 
na uruchomieniu, które są 
kontynuacją studiów 
rozpoczętych przed 1 
październikiem 2019 roku. 

POL_1949 Nie można 
rejestrować 
semestrów 
studiów sprzed 
daty rozpoczęcia 
studiów studenta 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Nie można rejestrować semestrów 
studiów sprzed daty rozpoczęcia 
studiów studenta. 

Nie można rejestrować 
semestrów studiów sprzed 
daty rozpoczęcia studiów 
studenta/ 

POL_1997 Data rozpoczęcia 
studiów na 
uruchomieniu 
studiów na 
kierunku, poziomie 
i profilu może być 
sprzed 01-10-2019 
w przypadku 
rejestracji 
studentów uczelni 
kościelnych 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Studenci,  
POL-on 1.0 

Data rozpoczęcia studiów przez 
studenta na kierunku studiów może 
być sprzed 01-10-2019 w przypadku 
rejestracji studenta na 
uruchomieniu studiów na kierunku, 
poziomie i profilu przez uczelnię 
kościelną. Reguła dotyczy studiów 
rozpoczynających się w roku 
akademickim 2019/2020. Reguła 
nie dotyczy Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Lublinie, który podlega 
pod Art.66 Ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 

Data rozpoczęcia studiów 
przez studenta na kierunku 
studiów może być sprzed 01-
10-2019 w przypadku 
rejestracji studenta na 
uruchomieniu studiów na 
kierunku, poziomie i profilu w 
przypadku rejestracji 
studentów uczelni 
kościelnych. 

POL_1998 Uczelnia kościelna 
może rejestrować 
pomoc materialną 
przed 1 

Błąd Proponowana Studenci,  
XML,  
Pomoc materialna,  
POL-on 1.0 

Uczelnia kościelna może rejestrować 
pomoc materialną przed 1 
października danego roku 
akademickiego jeżeli data 

Uczelnia kościelna może 
rejestrować pomoc 
materialną przed 1 
października danego roku 
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października jeżeli 
data przyznania 
pomocy wypada w 
miesiącu 
rozpoczęcia 
studiów lub w 
miesiącach 
późniejszych   

przyznania pomocy wypada w 
miesiącu rozpoczęcia studiów lub w 
miesiącach późniejszych. 

akademickiego jeżeli data 
przyznania pomocy wypada 
w miesiącu rozpoczęcia 
studiów lub w miesiącach 
późniejszych. 

 


