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Numer 
reguły 

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

POL_2936 Rok realizacji nie 
może być z 
przyszłości. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Rok realizacji nie może być z 
przyszłości. 

Rok realizacji nie może być z 
przyszłości. 

POL_2937 Rok realizacji 
powinien być 
późniejszy niż 
1900. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Rok realizacji powinien być 
późniejszy niż 1900. 

Rok realizacji powinien być 
późniejszy niż 1900. 

POL_2938 Rok pierwszego 
upublicznienia nie 
może być z 
przyszłości 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Rok pierwszego upublicznienia nie 
może być z przyszłości. 

Rok pierwszego 
upublicznienia nie może być z 
przyszłości. 

POL_2939 Rok pierwszego 
upublicznienia 
powinien być 
późniejszy niż 
1900. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Rok pierwszego upublicznienia 
powinien być późniejszy niż 1900. 

Rok pierwszego 
upublicznienia powinien być 
późniejszy niż 1900. 

POL_2940 Charakterystyka 
osiągnięcia nie 
może być dłuższa 
niż 600 znaków ze 
spacjami. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Charakterystyka osiągnięcia nie 
może być dłuższa niż 600 znaków ze 
spacjami. 

Charakterystyka osiągnięcia 
nie może być dłuższa niż 600 
znaków ze spacjami. 

POL_2941 Podany rodzaj 
osiągnięcia nie 
wchodzi w zakres 
podanej dyscypliny 
artystycznej. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
REST API,  
Dane artystyczne 

Podany rodzaj osiągnięcia nie 
wchodzi w zakres podanej 
dyscypliny artystycznej. 

Podany rodzaj osiągnięcia nie 
wchodzi w zakres podanej 
dyscypliny artystycznej. 

POL_2942 Podany typ 
osiągnięcia nie 
wchodzi w zakres 
podanego rodzaju 
osiągnięcia. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
REST API,  
Dane artystyczne 

Podany typ osiągnięcia nie wchodzi 
w zakres podanego rodzaju 
osiągnięcia. 

Podany typ osiągnięcia nie 
wchodzi w zakres podanego 
rodzaju osiągnięcia. 
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POL_2943 Autor osiągnięcia o 
podanych danych  
nie istnieje w 
systemie. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
REST API,  
Dane artystyczne 

Autor osiągnięcia artystycznego o 
podanych danych ;(imię, nazwisko, 
dokument identyfikacyjny) nie 
istnieje w systemie. Wyszukiwanie 
obejmuje również dane archiwalne. 
 
 
Walidacja odroczona. 

Autor osiągnięcia 
artystycznego o podanych 
danych (imię, nazwisko, 
dokument identyfikacyjny) 
nie istnieje w systemie. 
Wyszukiwanie obejmuje 
również dane archiwalne. 

POL_2946 Zakres osiągnięcia 
artystycznego nie 
może być pusty. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
REST API,  
Dane artystyczne 

Zakres osiągnięcia artystycznego nie 
może być pusty. 
Walidacja twarda. 

Zakres osiągnięcia 
artystycznego nie może być 
pusty. 

POL_2947 Charakterystyka 
osiągnięcia nie 
może być pusta. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
REST API,  
Dane artystyczne 

Charakterystyka osiągnięcia nie 
może być pusta. 
Walidacja twarda. 

Charakterystyka osiągnięcia 
nie może być pusta. 

POL_2948 Tytuł osiągnięcia 
artystycznego nie 
może być pusty. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
REST API,  
Dane artystyczne 

Tytuł osiągnięcia artystycznego nie 
może być pusty. 
Walidacja twarda. 

Tytuł osiągnięcia 
artystycznego nie może być 
pusty. 

POL_2954 Rodzaj osiągnięcia 
artystycznego musi 
być podany. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Rodzaj osiągnięcia artystycznego 
musi być podany. 
Walidacja twarda. 

Rodzaj osiągnięcia 
artystycznego musi być 
podany. 

POL_2955 Dyscyplina 
osiągnięcia 
artystycznego musi 
być podana. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Dyscyplina osiągnięcia 
artystycznego musi być podana. 
Walidacja twarda 

Dyscyplina osiągnięcia 
artystycznego musi być 
podana. 

POL_2956 Musi zostać 
podana 
przynajmniej jedna 
para wartości: 
- rok realizacji i 
państwo realizacji 
- lub rok 
pierwszego 
upublicznienia i 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Musi zostać podana przynajmniej 
jedna para wartości: 
- rok realizacji i państwo realizacji 
- lub rok pierwszego upublicznienia i 
państwo pierwszego upublicznienia. 
 
 
walidacja twarda 

Musi zostać podana 
przynajmniej jedna para 
wartości: 
- rok realizacji i państwo 
realizacji 
- lub rok pierwszego 
upublicznienia i państwo 
pierwszego upublicznienia. 
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państwo 
pierwszego 
upublicznienia. 

POL_2958 Tytuł oraz rodzaj 
osiągnięcia muszą 
być unikatowe dla 
autora osiągnięcia. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Tytuł oraz rodzaj osiągnięcia muszą 
być unikatowe dla autora 
osiągnięcia. 
Walidacja twarda. 

Tytuł oraz rodzaj osiągnięcia 
muszą być unikatowe dla 
autora osiągnięcia. 

POL_2959 Rok realizacji nie 
może być z 
przyszłości. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Rok realizacji nie może być z 
przyszłości. 

Rok realizacji nie może być z 
przyszłości. 

POL_2960 Rok realizacji 
powinien być 
późniejszy niż 
1900. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Rok realizacji powinien być 
późniejszy niż 1900. 

Rok realizacji powinien być 
późniejszy niż 1900. 

POL_2961 Rok pierwszego 
upublicznienia nie 
może być z 
przyszłości 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Rok pierwszego upublicznienia nie 
może być z przyszłości. 

Rok pierwszego 
upublicznienia nie może być z 
przyszłości. 

POL_2962 Rok pierwszego 
upublicznienia 
powinien być 
późniejszy niż 
1900. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Rok pierwszego upublicznienia 
powinien być późniejszy niż 1900. 

Rok pierwszego 
upublicznienia powinien być 
późniejszy niż 1900. 

POL_2963 Charakterystyka 
osiągnięcia nie 
może być dłuższa 
niż 600 znaków ze 
spacjami. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Charakterystyka osiągnięcia nie 
może być dłuższa niż 600 znaków ze 
spacjami. 

Charakterystyka osiągnięcia 
nie może być dłuższa niż 600 
znaków ze spacjami. 

POL_2964 Podany rodzaj 
osiągnięcia nie 
wchodzi w zakres 
podanej dyscypliny 
artystycznej. 

Błąd Aktywna REST API,  
Edycja,  
Dane artystyczne 

Podany rodzaj osiągnięcia nie 
wchodzi w zakres podanej 
dyscypliny artystycznej. 

Podany rodzaj osiągnięcia nie 
wchodzi w zakres podanej 
dyscypliny artystycznej. 
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POL_2965 Podany typ 
osiągnięcia nie 
wchodzi w zakres 
podanego rodzaju 
osiągnięcia. 

Błąd Aktywna REST API,  
Edycja,  
Dane artystyczne 

Podany typ osiągnięcia nie wchodzi 
w zakres podanego rodzaju 
osiągnięcia. 

Podany typ osiągnięcia nie 
wchodzi w zakres podanego 
rodzaju osiągnięcia. 

POL_2969 Zakres osiągnięcia 
artystycznego nie 
może być pusty. 

Błąd Aktywna REST API,  
Edycja,  
Dane artystyczne 

Zakres osiągnięcia artystycznego nie 
może być pusty. 
Walidacja twarda. 

Zakres osiągnięcia 
artystycznego nie może być 
pusty. 

POL_2970 Charakterystyka 
osiągnięcia nie 
może być pusta. 

Błąd Aktywna REST API,  
Edycja,  
Dane artystyczne 

Charakterystyka osiągnięcia nie 
może być pusta. 
Walidacja twarda. 

Charakterystyka osiągnięcia 
nie może być pusta. 

POL_2971 Tytuł osiągnięcia 
artystycznego nie 
może być pusty. 

Błąd Aktywna REST API,  
Edycja,  
Dane artystyczne 

Tytuł osiągnięcia artystycznego nie 
może być pusty. 
Walidacja twarda. 

Tytuł osiągnięcia 
artystycznego nie może być 
pusty. 

POL_2973 Dyscyplina 
osiągnięcia 
artystycznego musi 
być podana. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Dyscyplina osiągnięcia 
artystycznego musi być podana. 
Walidacja twarda 

Dyscyplina osiągnięcia 
artystycznego musi być 
podana. 

POL_2974 Musi zostać 
podana 
przynajmniej jedna 
para wartości: 
- rok realizacji i 
państwo realizacji 
- lub rok 
pierwszego 
upublicznienia i 
państwo 
pierwszego 
upublicznienia. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Musi zostać podana przynajmniej 
jedna para wartości: 
- rok realizacji i państwo realizacji 
- lub rok pierwszego upublicznienia i 
państwo pierwszego upublicznienia. 
 
 
walidacja twarda 

Musi zostać podana 
przynajmniej jedna para 
wartości: 
- rok realizacji i państwo 
realizacji 
- lub rok pierwszego 
upublicznienia i państwo 
pierwszego upublicznienia. 

POL_2976 Rodzaj osiągnięcia 
artystycznego musi 
być podany. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Rodzaj osiągnięcia artystycznego 
musi być podany. 
Walidacja twarda. 

Rodzaj osiągnięcia 
artystycznego musi być 
podany. 
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POL_2977 Pole "imię" autora 
nie może być 
puste. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Pole "imię" autora nie może być 
puste. 

Pole "imię" autora nie może 
być puste. 

POL_2979 Pole "imię" autora 
nie może być 
puste. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Pole "imię" autora nie może być 
puste. 

Pole "imię" autora nie może 
być puste. 

POL_2980 Pole "nazwisko" 
autora nie może 
być puste. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Pole "nazwisko" autora nie może być 
puste. 

Pole "nazwisko" autora nie 
może być puste. 

POL_2997 Identyfikator 
edytowanego 
dzieła 
artystycznego musi 
być podany 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Identyfikator edytowanego dzieła 
artystycznego musi być podany 
 
 
Walidacja Twarda 

Identyfikator edytowanego 
dzieła artystycznego musi być 
podany 

POL_3019 Identyfikator 
osiągnięcia 
artystycznego przy 
dodawaniu 
nagrody musi być 
podany. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Identyfikator osiągnięcia 
artystycznego przy dodawaniu 
nagrody musi być podany. 
Walidacja twarda. 
Teraz nie da się uzyskać tej reguły z 
REST-a ani z gui, ale zostawię ją na 
wypadek importu. 

Identyfikator osiągnięcia 
artystycznego musi być 
podany. 

POL_3020 Autor, któremu 
przyznano nagrodę 
musi być 
powiązany z tym 
samym 
osiągnięciem co 
nagroda. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
REST API,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Autor, któremu przyznano nagrodę 
musi być powiązany z tym samym 
osiągnięciem co nagroda. 
Walidacja twarda. 

Identyfikator osiągnięcia 
artystycznego musi być taki 
sam dla dodawanej nagrody i 
autora. 

POL_3021 Nie można 
wielokrotnie 
wskazać tego 
samego autora dla 
jednej nagrody 

Błąd Aktywna Dodaj,  
REST API,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  

Nie można wielokrotnie wskazać 
tego samego autora dla jednej 
nagrody. 
Walidacja twarda. 

Nie można wielokrotnie 
wskazać tego samego autora 
dla jednej nagrody 
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Dane artystyczne 
POL_3022 Dodanie nagrody - 

nazwa konkursu 
nie może być pusta 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Nazwa konkursu, na którym 
przyznano nagrodę nie może być 
pusta. 
Walidacja miękka. 

Nazwa konkursu, na którym 
przyznano nagrodę jest 
wymagana. 

POL_3023 Dodanie nagrody -  
nazwa konkursu 
<= 300 znaków 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Nazwa konkursu, na którym 
uzyskano nagrodę nie może mieć 
więcej niż 300 znaków. 
Walidacja miękka. 

Nazwa konkursu, na którym 
uzyskano nagrodę nie może 
mieć więcej niż 300 znaków. 

POL_3024 Rok przyznania 
nagrody nie może 
być pusty 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Rok przyznania nagrody nie może 
być pusty. 
Walidacja miękka. 

Rok przyznania nagrody jest 
wymagany. 

POL_3025 Rok przyznania 
nagrody nie może 
być z przyszłości. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Rok przyznania nagrody nie może 
być z przyszłości. 
Walidacja miękka. 

Rok przyznania nagrody nie 
może być z przyszłości. 

POL_3026 Rok przyznania 
nagrody nie może 
być <1900 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Rok przyznania nagrody nie może 
być <1900. 
Walidacja miękka. 

Rok przyznania nagrody nie 
może być wcześniejszy niż 
1900. 

POL_3027 Podmiot 
przyznający 
nagrodę nie może 
być pusty. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Podmiot przyznający nagrodę nie 
może być pusty. 
Walidacja miękka. 

Podmiot przyznający nagrodę 
jest wymagany. 

POL_3028 Podmiot 
przyznający 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 

Nazwa podmiotu przyznającego 
nagrodę ;nie może mieć więcej niż 

Nazwa podmiotu 
przyznającego nagrodę nie 
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nagrodę <= 300 
znaków. 

osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

300 znaków. może mieć więcej niż 300 
znaków. 

POL_3029 Dodanie nagrody - 
charakterystyka 
nie może być pusta 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Charakterystyka nagrody nie może 
być pusta. 
Walidacja miękka. 

Charakterystyka nagrody nie 
może być pusta. 

POL_3030 Dodanie nagrody - 
charakterystyka <= 
500 znaków. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Charakterystyka nagrody nie może 
mieć więcej niż 500 znaków. 

Charakterystyka nagrody nie 
może mieć więcej niż 500 
znaków. 

POL_3031 Kraj przyznania 
nagrody nie może 
być pusty. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Kraj przyznania nagrody nie może 
być pusty. 

Kraj przyznania nagrody jest 
wymagany. 

POL_3035 Nazwa prestiżowej 
kolekcji nie może 
być pusta. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Nazwa prestiżowej kolekcji nie może 
być pusta. 
 

Nazwa prestiżowej kolekcji 
nie może być pusta. 

POL_3036 Nazwa prestiżowej 
kolekcji nie może 
mieć więcej niż 
300 znaków. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Nazwa prestiżowej kolekcji nie może 
mieć więcej niż 300 znaków. 

Nazwa prestiżowej kolekcji 
nie może mieć więcej niż 300 
znaków. 

POL_3037 Państwo w 
prestiżowej 
kolekcji nie może 
być puste. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Państwo w prestiżowej kolekcji nie 
może być puste. 

Państwo w prestiżowej 
kolekcji nie może być puste. 

POL_3039 Tytuł nie może być 
dłuższy niż 300 
znaków 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Tytuł nie może być dłuższy niż 300 
znaków 

Tytuł nie może być dłuższy 
niż 300 znaków 

POL_3040 Nazwa Błąd Aktywna Dodaj,  Nazwa wydawnictwa nie może być Nazwa wydawnictwa nie 
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wydawnictwa nie 
może być dłuższa 
niż 300 znaków. 

Dane artystyczne dłuższa niż 300 znaków. może być dłuższa niż 300 
znaków. 

POL_3041 Tytuł nie może być 
dłuższy niż 300 
znaków 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Tytuł nie może być dłuższy niż 300 
znaków 

Tytuł nie może być dłuższy 
niż 300 znaków 

POL_3042 Nazwa 
wydawnictwa nie 
może być dłuższa 
niż 300 znaków. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Nazwa wydawnictwa nie może być 
dłuższa niż 300 znaków. 

Nazwa wydawnictwa nie 
może być dłuższa niż 300 
znaków. 

POL_3043 Należy podać 
komplet danych 
dotyczących 
oświadczenia: datę 
złożenia oraz 
dyscyplinę 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Należy podać komplet danych 
dotyczących oświadczenia: datę 
złożenia oraz dyscyplinę 

Należy podać komplet danych 
dotyczących oświadczenia: 
datę złożenia oraz dyscyplinę 

POL_3044 Data złożenia 
oświadczenia nie 
może być z 
przyszłości 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Data złożenia oświadczenia nie 
może być z przyszłości 

Data złożenia oświadczenia 
nie może być z przyszłości 

POL_3045 Data złożenia 
oświadczenia nie 
może być 
wcześniejsza niż 
1900 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

data złożenia oświadczenia nie może 
być wcześniejsza niż 1900 

Data złożenia oświadczenia 
nie może być wcześniejsza niż 
1900 

POL_3046 Typ autora musi 
być określony 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Typ autora musi być określony Typ autora musi być 
określony 

POL_3047 Identyfikator 
osiągnięcia musi 
być podany. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Identyfikator osiągnięcia musi być 
podany (dodanie autora) 

Identyfikator osiągnięcia musi 
być podany. 

POL_3048 Nie można 
wykazać 
wielokrotnie tego 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Nie można wykazać wielokrotnie 
tego samego autora osiągnięcia. 
Walidacja TWARDA 

Nie można wykazać 
wielokrotnie tego samego 
autora osiągnięcia. 
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samego autora 
osiągnięcia. 

POL_3050 Dla autora spoza 
podmiotu nie 
można podać 
danych 
oświadczenia : 
daty i dyscypliny 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Dla autora spoza podmiotu nie 
można podać danych oświadczenia : 
daty i dyscypliny 
Walidacja TWARDA 

Dla autora spoza podmiotu 
nie można podać danych 
oświadczenia : daty i 
dyscypliny 

POL_3051 Dyscyplina z 
osiągnięcia 
pracownika musi 
być zgodna z 
dyscyplinami 
oświadczonymi 
przez pracownika 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Dyscyplina wskazana dla osiągnięcia 
artystycznego w ;oświadczeniu 
upoważniającym podmiot do 
wykazania osiągnięć artystycznych 
pracownika ;musi być zgodna ze 
wszystkimi dyscyplinami 
wskazanymi w ;oświadczeniu o 
dziedzinie i dyscyplinie, którą 
reprezentuje pracownik w ciągu 
wszystkich lat branych do ewaluacji. 

Dyscyplina wskazana dla 
osiągnięcia artystycznego w 
oświadczeniu 
upoważniającym podmiot do 
wykazania osiągnięć 
artystycznych pracownika 
musi być zgodna ze 
wszystkimi dyscyplinami 
wskazanymi w oświadczeniu 
o dziedzinie i dyscyplinie, 
którą reprezentuje pracownik 
w ciągu wszystkich lat 
branych do ewaluacji. 

POL_3052 Dyscyplina z 
oświadczenia 
doktoranta musi 
być zgodna z 
dyscypliną z 
rozprawy 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Dyscyplina wskazana ;dla 
osiągnięcia artystycznego w 
;oświadczeniu upoważniającym 
podmiot do wykazania osiągnięć 
artystycznych doktoranta ;musi być 
zgodna z dyscypliną, w której 
przygotowywana jest rozprawa 
doktorska albo z jedną z dyscyplin 
zawierających się w dziedzinie, w 
której jest przygotowywana 
rozprawa doktorska. 

Dyscyplina wskazana dla 
osiągnięcia artystycznego w 
oświadczeniu 
upoważniającym podmiot do 
wykazania osiągnięć 
artystycznych doktoranta 
musi być zgodna z dyscypliną, 
w której przygotowywana jest 
rozprawa doktorska albo z 
jedną z dyscyplin 
zawierających się w 
dziedzinie, w której jest 
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przygotowywana rozprawa 
doktorska. 

POL_3053 Należy podać 
komplet danych 
dotyczących 
oświadczenia: datę 
złożenia oraz 
dyscyplinę 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Należy podać komplet danych 
dotyczących oświadczenia: datę 
złożenia oraz dyscyplinę 

Należy podać komplet danych 
dotyczących oświadczenia: 
datę złożenia oraz dyscyplinę 

POL_3054 Nazwa prestiżowej 
kolekcji nie może 
być pusta. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Nazwa prestiżowej kolekcji nie może 
być pusta. 
 

Nazwa prestiżowej kolekcji 
nie może być pusta. 

POL_3055 Nazwa prestiżowej 
kolekcji nie może 
mieć więcej niż 
300 znaków. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Nazwa prestiżowej kolekcji nie może 
mieć więcej niż 300 znaków. 

Nazwa prestiżowej kolekcji 
nie może mieć więcej niż 300 
znaków. 

POL_3056 Państwo w 
prestiżowej 
kolekcji nie może 
być puste. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Państwo w prestiżowej kolekcji nie 
może być puste. 

Państwo w prestiżowej 
kolekcji nie może być puste. 

POL_3057 Edycja nagrody - 
nazwa konkursu 
nie może być pusta 

Błąd Aktywna Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Nazwa konkursu, na którym 
przyznano nagrodę nie może być 
pusta. 
Walidacja miękka. 

Nazwa konkursu, na którym 
przyznano nagrodę jest 
wymagana. 

POL_3058 Edycja nagrody -  
nazwa konkursu 
<= 300 znaków 

Błąd Aktywna Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Nazwa konkursu, na którym 
uzyskano nagrodę nie może mieć 
więcej niż 300 znaków. 
Walidacja miękka. 

Nazwa konkursu, na którym 
uzyskano nagrodę nie może 
mieć więcej 300 znaków. 

POL_3059 Rok przyznania 
nagrody nie może 
być pusty 

Błąd Aktywna Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  

Rok przyznania nagrody nie może 
być pusty. 
Walidacja miękka. 

Rok przyznania nagrody jest 
wymagany. 
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Dane artystyczne 
POL_3060 Rok przyznania 

nagrody nie może 
być z przyszłości. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Rok przyznania nagrody nie może 
być z przyszłości. 
Walidacja miękka. 

Rok przyznania nagrody nie 
może być z przyszłości. 

POL_3061 Podmiot 
przyznający 
nagrodę nie może 
być pusty. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Podmiot przyznający nagrodę nie 
może być pusty. 
Walidacja miękka. 

Podmiot przyznający nagrodę 
jest wymagany. 

POL_3062 Podmiot 
przyznający 
nagrodę <= 300 
znaków. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Nazwa podmiotu przyznającego 
nagrodę ;nie może mieć więcej niż 
300 znaków. 

Nazwa podmiotu 
przyznającego nagrodę nie 
może mieć więcej niż 300 
znaków. 

POL_3063 Edycja nagrody - 
charakterystyka 
nie może być pusta 

Błąd Aktywna Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Charakterystyka nagrody nie może 
być pusta. 
Walidacja miękka. 

Charakterystyka nagrody nie 
może być pusta. 

POL_3064 Edycja nagrody - 
charakterystyka <= 
500 znaków. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Charakterystyka nagrody nie może 
mieć więcej niż 500 znaków. 

Charakterystyka nagrody nie 
może mieć więcej niż 500 
znaków. 

POL_3065 Kraj przyznania 
nagrody nie może 
być pusty. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Kraj przyznania nagrody nie może 
być pusty. 

Kraj przyznania nagrody jest 
wymagany. 

POL_3066 Rok przyznania 
nagrody nie może 

Błąd Aktywna Edycja,  
Nagroda za 

Rok przyznania nagrody nie może 
być <1900. 

Rok przyznania nagrody nie 
może być wcześniejszy niż 
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być <1900 osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Walidacja miękka. 1900. 

POL_3067 Identyfikator 
osiągnięcia 
artystycznego przy 
dodawaniu 
kolekcji musi być 
podany. 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Identyfikator osiągnięcia 
artystycznego przy dodawaniu 
kolekcji musi być podany. 

Identyfikator osiągnięcia 
artystycznego przy 
dodawaniu kolekcji musi być 
podany 

POL_3068 Identyfikator 
edytowanej 
nagrody musi być 
podany. 

Błąd Aktywna REST API,  
Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Identyfikator edytowanej nagrody 
musi być podany. 
Walidacja twarda. 

Identyfikator edytowanej 
nagrody musi być podany. 

POL_3069 Autor, któremu 
przyznano nagrodę 
musi być 
powiązany z tym 
samym 
osiągnięciem co 
nagroda. 

Błąd Aktywna REST API,  
Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Autor, któremu przyznano nagrodę 
musi być powiązany z tym samym 
osiągnięciem co nagroda. 
Walidacja twarda. 

Autor, któremu przyznano 
nagrodę musi być powiązany 
z tym samym osiągnięciem co 
nagroda. 

POL_3070 Nie można 
wielokrotnie 
wskazać tego 
samego autora dla 
jednej nagrody 

Błąd Aktywna REST API,  
Edycja,  
Nagroda za 
osiągnięcie 
artystyczne,  
Dane artystyczne 

Nie można wielokrotnie wskazać 
tego samego autora dla jednej 
nagrodyWalidacja twarda. 

Nie można wielokrotnie 
wskazać tego samego autora 
dla jednej nagrody 

POL_3072  Identyfikator 
osiągnięcia 
artystycznego przy 
edycji kolekcji 
musi być podany. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Identyfikator osiągnięcia 
artystycznego przy edycji kolekcji 
musi być podany. 

Identyfikator osiągnięcia 
artystycznego przy edycji 
kolekcji musi być podany. 
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POL_3073 Identyfikator 
edytowanej 
kolekcji musi być 
podany. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Identyfikator edytowanej kolekcji 
musi być podany. 

Identyfikator edytowanej 
kolekcji musi być podany. 

POL_3074 Autor powinien 
identyfikować się 
dokładnie po 
jednym 
dokumencie 
tożsamości (z 
podmiotu) 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Autor powinien identyfikować się 
dokładnie po jednym dokumencie 
tożsamości (z podmiotu) 

Autor (z podmiotu) powinien 
identyfikować się dokładnie 
jednym dokumentem 
tożsamości 

POL_3076 Dla autora spoza 
podmiotu nie 
można podać 
danych 
oświadczenia : 
daty i dyscypliny 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Dla autora spoza podmiotu nie 
można podać danych oświadczenia : 
daty i dyscypliny 
Walidacja TWARDA 

Dla autora spoza podmiotu 
nie można podać danych 
oświadczenia : daty i 
dyscypliny 

POL_3080 Data złożenia 
oświadczenia nie 
może być 
wcześniejsza niż 
1900 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

data złożenia oświadczenia nie może 
być wcześniejsza niż 1900 

Data złożenia oświadczenia 
nie może być wcześniejsza niż 
1900 

POL_3081 Data złożenia 
oświadczenia nie 
może być z 
przyszłości 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Data złożenia oświadczenia nie 
może być z przyszłości 

Data złożenia oświadczenia 
nie może być z przyszłości 

POL_3082 Typ autora musi 
być określony 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Typ autora musi być określony Typ autora musi być 
określony 

POL_3084 Nie można 
wykazać 
wielokrotnie tego 
samego autora 
osiągnięcia. 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Nie można wykazać wielokrotnie 
tego samego autora osiągnięcia. 
Walidacja TWARDA 

Nie można wykazać 
wielokrotnie tego samego 
autora osiągnięcia. 
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POL_3086 Autor powinien 
identyfikować się 
dokładnie po 
jednym 
dokumencie 
tożsamości (z 
podmiotu) 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Autor powinien identyfikować się 
dokładnie po jednym dokumencie 
tożsamości (z podmiotu) 

Autor powinien 
identyfikować się dokładnie 
jednym dokumentem 
tożsamości 

POL_3087 Podczas 
wyszukiwania 
autora należy 
podać imię i 
nazwisko lub dane 
identyfikacyjne. 

Błąd Aktywna Dane artystyczne Podczas wyszukiwania autora 
należy podać imię i nazwisko lub 
dane identyfikacyjne. 

Podczas wyszukiwania autora 
należy podać imię i nazwisko 
lub dane identyfikacyjne. 

POL_3088 Nie można usunąć 
autora, który jest 
przypisany do 
nagrody. 

Błąd Aktywna Usuń,  
Dane artystyczne 

Nie można usunąć autora, który jest 
przypisany do nagrody. 

Nie można usunąć autora, 
który jest przypisany do 
nagrody. 

POL_3089 Do osiągnięcia 
musi być 
przypisany 
minimum jeden 
autor z podmiotu 

Błąd Aktywna Usuń,  
Dane artystyczne 

Do osiągnięcia musi być przypisany 
minimum jeden autor z podmiotu 
Walidacja TWARDA 

Do osiągnięcia musi być 
przypisany minimum jeden 
autor. 

POL_3095 Do osiągnięcia 
musi być 
przypisany 
minimum jeden 
autor z podmiotu 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Do osiągnięcia musi być przypisany 
minimum jeden autor z podmiotu 
Dodawanie osiągnięcia - walidacja 
odroczona 

Do osiągnięcia musi być 
przypisany minimum jeden 
autor z podmiotu 

POL_3099 "Nazwisko" musi 
zawierać od 1 do 
120 znaków 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

"Nazwisko" musi zawierać od 1 do 
120 znaków 

"Nazwisko" musi zawierać od 
1 do 120 znaków 

POL_3100 "Imię" musi 
zawierać od 1 do 
120 znaków 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

"Imię" musi zawierać od 1 do 120 
znaków 

"Imię" musi zawierać od 1 do 
120 znaków 
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POL_3101 "Przedrostek 
nazwiska" musi 
zawierać od 2 do 
120 znaków 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

"Przedrostek nazwiska" musi 
zawierać od 2 do 120 znaków 

"Przedrostek nazwiska" musi 
zawierać od 2 do 120 znaków 

POL_3102 "Drugie imię" musi 
zawierać od 1 do 
120 znaków 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

"Drugie imię" musi zawierać od 1 do 
120 znaków 

"Drugie imię" musi zawierać 
od 1 do 120 znaków 

POL_3103 Pole "Numer 
dokumentu 
tożsamości" nie 
może zawierać 
więcej niż 120 
znaków 

Błąd Aktywna Dodaj,  
Dane artystyczne 

Pole "Numer dokumentu 
tożsamości" nie może zawierać 
więcej niż 120 znaków 

Pole "Numer dokumentu 
tożsamości" nie może 
zawierać więcej niż 120 
znaków 

POL_3104 "Nazwisko" musi 
zawierać od 1 do 
120 znaków 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

"Nazwisko" musi zawierać od 1 do 
120 znaków 

"Nazwisko" musi zawierać od 
1 do 120 znaków 

POL_3105 "Imię" musi 
zawierać od 1 do 
120 znaków 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

"Imię" musi zawierać od 1 do 120 
znaków 

"Imię" musi zawierać od 1 do 
120 znaków 

POL_3106 "Przedrostek 
nazwiska" musi 
zawierać od 2 do 
120 znaków 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

"Przedrostek nazwiska" musi 
zawierać od 2 do 120 znaków 

"Przedrostek nazwiska" musi 
zawierać od 2 do 120 znaków 

POL_3107 "Drugie imię" musi 
zawierać od 1 do 
120 znaków 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

"Drugie imię" musi zawierać od 1 do 
120 znaków 

"Drugie imię" musi zawierać 
od 1 do 120 znaków 

POL_3108 Pole "Numer 
dokumentu 
tożsamości" nie 
może zawierać 
więcej niż 120 
znaków 

Błąd Aktywna Edycja,  
Dane artystyczne 

Pole "Numer dokumentu 
tożsamości" nie może zawierać 
więcej niż 120 znaków 

Pole "Numer dokumentu 
tożsamości" nie może 
zawierać więcej niż 120 
znaków 

POL_3112 Dla autora spoza Błąd Aktywna Dodaj,  Dla autora spoza podmiotu nie Dla autora spoza podmiotu 
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podmiotu nie 
można podać 
numeru 
PESEL/dokumentu 
tożsamości. 

Dane artystyczne można podać numeru 
PESEL/dokumentu tożsamości. 

nie można podać numeru 
PESEL/dokumentu 
tożsamości. 

POL_3199 W imporcie 
osiągnięć CSV 
autor musi mieć 
podany pesel lub 
inny dokument 
tożsamości 

Błąd Aktywna import,  
Dane artystyczne 

W imporcie osiągnięć CSV autor 
musi mieć podany pesel lub inny 
dokument tożsamości 

W imporcie osiągnięć CSV 
autor musi mieć podany pesel 
lub inny dokument 
tożsamości 

POL_3235 Należy podać listę 
autorów 

Błąd Aktywna Dodaj,  
REST API,  
kreator,  
Dane artystyczne 

Należy podać listę autorów. 
Walidacja twarda 

Należy podać listę autorów 

POL_3236 Importowany plik 
musi mieć 
rozszerzenie CSV 

Błąd Aktywna import,  
Dane artystyczne 

Importowany plik musi mieć 
rozszerzenie CSV 

Importowany plik musi mieć 
rozszerzenie CSV 

POL_3237 Importowany plik 
musi mieć 
rozszerzenie XML 

Błąd Aktywna import,  
Dane artystyczne 

Importowany plik musi mieć 
rozszerzenie XML 

Importowany plik musi mieć 
rozszerzenie XML 

POL_3244 Grupowe 
dodawanie 
oświadczeń 
dotyczących 
osiągnięć 
artystycznych - 
należy podać datę 
oświadczenia lub 
dyscyplinę. 

Błąd Aktywna REST API,  
Oświadczenie o 
ewaluacji,  
Dane artystyczne 

Nie można dodać oświadczenia na 
potrzeby ewaluacji bez podania daty 
oświadczenia ani dyscypliny. 
Walidacja twarda. 

Nie można dodać 
oświadczenia na potrzeby 
ewaluacji bez podania daty 
oświadczenia ani dyscypliny. 

POL_3245 Podmiot spoza 
kontekstu 
logowania. 

Błąd Aktywna import,  
Dane artystyczne 

Podmiot spoza kontekstu logowania. Podmiot spoza kontekstu 
logowania. 
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