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ZAKRES TREŚCI

WDROŻONE FUNKCJONALNOŚCI

• Zgody na dodatkowe zatrudnienie,

• Prowadzenie zajęć w szkole DR,

• Funkcje kierownicze,

• Osiągnięcia artystyczne pracowników i doktorantów (moduł Pracownicy/Osoby ubiegające się 
o stopień doktora)

– Oświadczenie na potrzeby ewaluacji (Osiągnięcia artystyczne).

NOWOŚĆ w module:

• Wydruk zbiorczego oświadczenia dotyczącego ewaluacji.



ZGODY NA DODATKOWE

ZATRUDNIENIE



▪ Rejestrowane są zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich na uczelniach (Art. 
125 ustawy 2.0, §2 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia ws. POL-on). 

▪ Technicznie są one rejestrowane z podziałem na otrzymane w podmiocie istniejącym 
lub nieistniejącym w POL-on (podmiot spoza POL-on dodatkowo jako krajowy lub zagraniczny, 
prowadzący działalność naukową lub dydaktyczną).

▪ Nie ma obowiązku rejestracji ww. informacji w przypadku instytutów (jest to decyzja instytutu).

▪ Pracownik nie może mieć więcej niż jednej zgody obowiązującej w tym samym czasie wydanej 
przez ten sam podmiot.

ZGODY NA DODATKOWE ZATRUDNIENIE



DANE PRACOWNIKA



Podmiot spoza POL-on





Wprowadź ręcznie



Podpowiedź systemu

Podmiot istniejący w 
POL-on





Usuń

Koryguj



PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE

DOKTORSKIEJ



• Informacje o prowadzonych zajęcia w szkole doktorskiej wprowadzamy od dnia wdrożenia 
funkcjonalności tj. 1 września 2021 r. 

• Termin na wprowadzenie danych do 30 dni od momentu zaistnienia zdarzenia lub zmiany 
w zdarzeniu.

• Rejestrujemy stan aktualny (§2 ust. 7 pkt 1-2. rozporządzenia ws. POL-on).
• W formularzu podczytują się dane zarejestrowane w module Szkoły doktorskie.
• Status w kolumnie informuje o poprawnym wprowadzeniu danych.

• System wyświetla znacznik alertu w przypadku wybrania programu kształcenia z innej 
szkoły doktorskiej lub usunięcia informacji o szkole doktorskiej.

• Nieaktualne informacje należy przenieść do zakładki „Nieaktualne” (Czynność ta jest 
odwracalna).

OGÓLNE ZASADY REJESTROWANIA





Program kształcenia będzie dostępny po 
wybraniu szkoły doktorskiej



Znacznik zapisu



AKTUALIZACJA (ZAPRZESTANIE

PROWADZENIA ZAJĘĆ)



AKTUALIZACJA (WZNOWIENIE

PROWADZENIA ZAJĘĆ)



FUNKCJE KIEROWNICZE



• Podstawa prawna: Art. 343 ust. 1. 19 ustawy 2.0; § 2 ust. 8 rozporządzenia ws. POL-on

• Rejestrowane funkcje kierownicze powinny być zgodne ze statutem uczelni.
• Podmioty zobowiązane przepisami prawnymi do rejestracji funkcji kierowniczych (tj. uczelnie 

publiczne, prywatne i kościelne) powinny uzupełnić dane od co najmniej 1.10.2019 r. zgodnie z 
zapisami statutów wchodzących w życie 1.10.2019 r.

• Rektor nie jest funkcją kierowniczą w uczelni!  
• Informacje o rektorze rejestrujemy w nowym module Osoby kierujące podmiotem w POL-on 2.0.

FUNKCJE KIEROWNICZE

• nazwa uczelni;
• nazwa pełnionej funkcji kierowniczej;
• zakres obowiązków związanych z pełnioną funkcją kierowniczą;
• data rozpoczęcia pełnienia funkcji kierowniczej;
• data zakończenia pełnienia funkcji kierowniczej;
• dane kontaktowe związane z pełnioną funkcją kierowniczą:

• adres służbowej poczty elektronicznej,
• numer telefonu służbowego.

ZAKRES DANYCH



• Okres pełnienia funkcji kierowniczej (od-do) musi całościowo zawierać 
się w okresie zatrudnienia systemowego. W systemie została 
wprowadzona walidacja w tym zakresie!

• Nie można skorygować zatrudnienia pracownika, jeśli korekta miałaby 
wyłączyć okres pełnienia funkcji z okresu zatrudnienia. 

• Należy najpierw edytować okres pełnienia funkcji kierowniczej, a 
dopiero potem modyfikować daty zatrudnienia.

FUNKCJE KIEROWNICZE A ZATRUDNIENIE SYSTEMOWE



ZATRUDNIENIE SYSTEMOWE A FUNKCJE KIEROWNICZE

Rozpoczęcie 
zatrudnienia

1 X 2018
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Aktualnie

Funkcja kierownicza
od 1 X 2018 do 30 VI 2019

Funkcja kierownicza
od 1 X 2019 do aktualnie

Funkcja kierownicza 
od 1 X 2018 do aktualnie

Rejestracja
prawidłowa

Rozpoczęcie 
zatrudnienia

1 X 2019

Zakończenie 
zatrudnienia
30 VI 2019

Rejestracja 
nieprawidłowa





Nazwa funkcji powinna być zgodna z zapisami statutu 
uczelni. Ograniczenie do 255 znaków ze spacjami.

Pole do krótkiego opisu zakresu obowiązków. 
Ograniczenie do 1024 znaków ze spacjami.



Usuń

Koryguj



OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW



Dodanie nowego 
osiągniecia z poziomu 
modułu Pracownicy.

Osiągnięcie można zarejestrować też z poziomu modułu 
osiągnięcia artystyczne. Proces ten wymaga powiązania 

autora z naszym pracownikiem w celu dodania 
oświadczenia upoważniającego.

DANE O OSIĄGNIĘCIACH ARTYSTYCZNYCH

INST_PR + INST_PR_DOKTORANCI

INST_NAUK_PR + INST_PR_DOKTORANCI



OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE PRACOWNIKA



Pracownik został wprowadzony 
przez system i powiązany z autorem

Sekcja Autorzy



Osiągniecie zostało dodane do wykazu osiągnięć 
artystycznych naszej jednostki

Efekt zapisu



Widok po dodaniu oświadczenia 
upoważniającego



Efekt rejestracji



OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY EWALUACJI

(OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE)



OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE EWALUACJI



Widoczne tu są osiągnięcia artystyczne z dodanymi 
danymi oświadczenia upoważniającego jednostkę do 

wykazania osiągnięcia w procesie ewaluacji

Analogicznie proces ten przebiega dla doktorantów w 
Module Osoby ubiegające się o stopień doktora



Dodawanie oświadczenia na potrzeby ewaluacji



(wybierz dyscyplinę)

Wyszukiwarka osiągnięć 
artystycznych 

pracownika lub 
doktoranta



Usuń 

Zaznacz checkbox

Zaznacz wszystkie 
checkboxy



Przejście do szczegółów – link aktywny

Uzupełnienie/korekta danych



Edycja/korekta



Zapisz dane



Efekt uzupełnienia w wykazie 
Osiągnięć artystycznych



Efekt uzupełnienia w wykazie 
Pracowników



WYDRUK ZBIORCZEGO

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO

EWALUACJI



▪ Na wydruku znajdą się wszystkie typy osiągnięć pracownika/doktoranta
▪ Dla maksymalnie 2 dyscyplin (przypadku wskazania 3 dyscyplin, pod nimi pojawia się komunikat 

„Zgodnie z art. 265 ust. 12 ustawy - na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być 
wykazywane w ramach nie więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane 
przez osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.”)

OŚWIADCZENIE ZBIORCZE

▪ Osiągnięcia pojawią się na oświadczeniu, jeżeli 
• podczas rejestracji osiągnięcia (patentów lub osiągnięć artystycznych) jako autora wskazano 

osobę zarejestrowaną w wykazie pracowników lub doktorantów danego podmiotu,
• dla tej osoby wypełniono dane dotyczące dyscypliny i daty złożenia oświadczenia. 

▪ Dla osób spoza wykazów nie będą generowane oświadczenia!
▪ Na oświadczeniu mogą generować się sekcje z informacjami „Brak osiągnięć” (element kontrolny).

▪ Gdy pracownik/doktorant podmiotu sfederowanego złożył oświadczenie ewaluacyjne w ramach 
podmiotu sfederowanego, to funkcjonalność generowania zbiorczego oświadczenia będzie 
dostępna dla federacji, do której należy podmiot sfederowany.

REGUŁY



▪ Wydruk oświadczenia będzie możliwy dla stanu danych "prawidłowe" (bez błędów),
▪ Oświadczenie generowane jest dla dyscypliny zgodnie ze stanem systemu,
▪ Osiągnięcia będą pogrupowane według dyscypliny i daty wprowadzonej do POL-on,
▪ Dane z PBN nie będą posiadały dat (na wydruku będzie miejsce do wpisania jej ręcznie).

POL-ON 2.0 PBN

PATENTY I PRAWA OCHRONNE

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/
PUBLIKACJE



logo Basin

OŚWIADCZENIE ZBIORCZE - PROJEKT
Oświadczenie upoważaniające podmiot do wykazania 

osiągnięć w ewaluacji jakości działalności naukowej

[Dane identyfikacyjne]

Dyscypliny:
[dyscyplina1] (Dyscyplina oświadczona przy osiągnięciach)
[dyscyplina2] (Dyscyplina oświadczona przy osiągnięciach)

[Tekst oświadczenia]

Dyscyplina 1
Osiągnięcia naukowe
Osiągnięcie ….......... (data i podpis
Osiągnięcie ….………. (data i podpis)

Patenty i prawa ochronne
Patent 
Data A ………….. (podpis)
Patent
Patent 
Data B ………….. (podpis)

Dyscyplina 2
Osiągnięcia artystyczne
Osiągnięcie 
Osiągnięcie
Osiągnięcie
Data B ………….. (podpis)



OŚWIADCZENIE ZBIORCZE - SZKIC

Generowanie i 
pobieranie oświadczenia

DANE PRACOWNIKA*

*analogiczny wygląd w danych doktoranta



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


