
POL-on 2.0

Moduł Pracownicy – najważniejsze zmiany



NOWE ZASADY

RAPORTOWANIA
OKRES PRZEJŚCIOWY

Proces raportowania Pracowników w POL-on

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 Cel: 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
• w ramach dotychczasowej siatki

Na stronach pomocy systemowej znajdują się finalne wersje nowych specyfikacji plików 
wymiany danych (XSD). Umożliwią przekazanie danych dotyczących m.in. pracowników w 
ramach dostosowania do zmian wynikających z Ustawy 2.0. 

Etap 1. Udostępnienie nowej siatki stanowisk w starym systemie

o Dostosowaliśmy system do zapisów ustawy

o Dostęp zarówno do nowej, jak i starej siatki stanowisk

od 30 X 2019

Kliknij, aby przejść 
do strony

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start


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

01.10.2018 01.10.2019

WPROWADZONO „STARE” STANOWISKO I ONO POZOSTAJE

Zastosowanie starej i nowej siatki stanowisk

Za
tr

u
d

n
ie

n
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



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

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



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

3-4 TYGODNIE 
PRZED MIGRACJĄ

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

o Środowisko DEMO będzie uwzględniało dostęp do API



Etap 3. Migracja danych do POL-onu 2.0

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 
zarówno pracowników zatrudnionych przed, jak i od 1 X 
2019

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 
2019

o Stary moduł zostanie wyłączony



Etapy migracji

ETAP 1

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

o Kary
o Funkcje kierownicze

ZAKRES DANYCH

ETAP 2

NOWE DANE

o Prowadzone zajęcia
o Kompetencje
o Inne osoby prowadzące zajęcia

o Nieobecności
o Pensum doktorskie
o Integracja z postępowaniami awansowymi
o Synchronizacja POL-on z PBN w kontekście wczytywania numerów ORCID

DANE WYGASZANE

o Minima kadrowe
o Minima kadrowe do nadawania stopni
o Dane powiązane z działalnością badawczo-rozwojową z okresu obejmującego 

ewaluację 2013-2017 r.



Przydatne miejsca:

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Aktualności dotyczące:
✓ kolejnych etapów  

wdrażania POL-onu 2.0
✓ w tym nowego modułu 

Pracownicy

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10


szkolenia@opi.org.pl


