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Podstawy prawne dot.  danych gromadzonych w module

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

• Art. 343. 1, pkt 21; Art. 345. 1, pkt 16; Art. 346. 1, pkt 5.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. (z późniejszymi 
zmianami) w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o 
Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

• § 2. ust. 10, pkt 7 (Zakres danych)

• § 2. ust. 6; § 5. ust. 3, pkt 5.

Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 22 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce POL-on
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Zakres danych – Osiągniecie artystyczne (§ 2. ust. 10, pkt 7 rozporządzenia oraz 
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie)

• rodzaj osiągnięcia artystycznego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 
ustawy

• tytuł dzieła,

• imiona i nazwiska pozostałych współautorów osiągnięcia artystycznego oraz – jeżeli są znane – numery 
ORCID,

• dyscyplinę artystyczną, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

• nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,

• rok i nazwę państwa realizacji osiągnięcia artystycznego,

• charakterystykę osiągnięcia artystycznego (maksymalnie 600 znaków ze spacjami),

• rok i nazwę państwa pierwszego upublicznienia osiągnięcia artystycznego,

• zakres rozpowszechnienia osiągnięcia artystycznego (ogólnopolski, międzynarodowy),

O.A.
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Zakres danych – Osiągniecie artystyczne (§ 2. ust. 10, pkt 7 rozporządzenia oraz 
rozporządzenie zmieniające rozporządzenie)

• przyznane nagrody i wyróżnienia krajowe lub zagraniczne:

– nazwę konkursu,

– rok przyznania,

– podmiot przyznający,

– charakterystykę nagrody lub wyróżnienia (maksymalnie 500 znaków ze spacjami),

– nazwę państwa, w którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie,

• umieszczenie w prestiżowej kolekcji lub miejscu o szczególnym znaczeniu dla kultury – w przypadku 
dzieła plastycznego lub projektowego:

– nazwę kolekcji albo miejsca o szczególnym znaczeniu dla kultury,

– nazwę państwa, w którym znajduje się kolekcja albo miejsce o szczególnym znaczeniu dla kultury,

• nazwę wydawnictwa, które wydało publikację z zakresu sztuk filmowych i teatralnych, sztuk 
muzycznych lub sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki,

• czy osiągnięcie artystyczne ma być uwzględnione w ewaluacji jakości działalności naukowej.

O.A.
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Terminy wprowadzanie danych

• Zakres danych o osiągnieciach artystycznych wynikający z Rozporządzenia w 
sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. (§ 9. ust. 3.) wraz z kolejnymi zmianami 
powinien być wprowadzony do systemu POL-on w terminie do dnia 31 grudnia 
roku następującego po roku zaistnienia zmiany (dane o pracownikach i 
doktorantach).

• W przypadku osiągnięć artystycznych uzyskanych w roku poprzedzającym rok 
przeprowadzenia ewaluacji dane wprowadza się w terminie do dnia 15 stycznia 
roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.

• Wsteczne uzupełnienie danych w systemie POL-on 2.0 od 1.01.2017 roku 
należy zakończyć do 30.06.2021 roku.
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Filtry i 
wyszukiwarka

WYKAZ OSIĄGNIEĆ 
ARTYSTYCZNYCH

Pojedynczy 
rekord
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Filtrowanie  i wyświetlanie wyników

Plany dotyczące prezentowania wyników w Wykazie osiągnięć artystycznych  zakładają użycie 
następujących filtrów:

• Nazwa,

• Tytuł dzieła,

• Dyscyplina artystyczna,

• Rodzaj osiągnięcia,

• Typ osiągnięcia,

• Imię i nazwisko pracownika/doktoranta,

• ORCID.
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Widok tabelaryczny

Planowane jest prezentowanie wyników w widoku tabelarycznym z poniższymi atrybutami:

• Tytuł,

• Dyscyplina,

• Rodzaj osiągniecia,

• Współautorzy.
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Dodawanie 
osiągnięcia

Dane 
Pracownika

Osiągnięcia

Dostępne akcje

LISTA OSIĄGNIEĆ 
ARTYSTYCZNYCH DLA 

PRACOWNIKA

Analogiczny sposób rejestracji 
osiągnieć będzie także dla 

doktorantów



logo Basin

Lista osiągnięć artystycznych dla pracownika

Plany dotyczące prezentowania atrybutów osiągnięcia obejmują:

• Tytuł,

• Rodzaj osiągnięcia,

• Typ osiągnięcia,

• Państwo realizacji,

• Rok realizacji,

• Współautorów,

• Dyscyplinę,

• Oświadczenie.

Użytkownik będzie miał możliwość edycji i usunięcia rekordu.



logo Basin

Dodawanie 
oświadczenia

Dane 
Pracownika

Oświadczenia

Dostępne akcje

LISTA OŚWIADCZEŃ 
UPOWAŻNIAJĄCYCH DO 

WYKAZANIA O.A. 
W EWALUACJI

Analogiczny sposób dodawania 
oświadczenia będzie także dla 

doktorantów



logo Basin

Lista oświadczeń pracownika upoważniających podmiot do wykazania osiągnięć 
artystycznych w ewaluacji

Plany dotyczące prezentowania atrybutów oświadczenia obejmują:

• Datę złożenia oświadczenia,

• Dyscyplinę.

• Nazwę osiągnięcia.

Użytkownik będzie miał możliwość usunięcia rekordu.
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Harmonogram prac

Planowane wdrożenia na drugą połowę III 2021:

1. Rejestracja informacji o osiągnięciach artystycznych za pośrednictwem 
interfejsu (dla pracownika i dla doktoranta)

2. Rejestracja oświadczeń upoważniających podmiot do wykazania osiągnięć 
artystycznych w ewaluacji (dla pracownika i dla doktoranta)

3. Potencjalna migracja danych z POL-on 1 (do ustalenia z przedstawicielami 
uczelni artystycznych)

4. Wystawienie REST API

W kolejnych etapach:

1. Udostępnienie mechanizmu importu danych w formacie XML

2. Udostępnienie zestawienia osiągnięć artystycznych dla podmiotu
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Dziękujemy za uwagę

tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl

www.opi.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji-
Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

e-mail:
szkolenia@opi.org.pl

www.szkolenia.opi.org.pl


