
Nazwa Dostęp do danych 

osobowych

POL-on 2 - opis 

Pracownik jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych 

zarządzający zawiadomieniami oraz postępowaniami o nadanie stopnia 

doktora lub doktora habilitowanego

Tak Zarządzanie danymi w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych, w zakresie: doktor, 

doktor habilitowany

Pracownik jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych z 

dostępem do podglądu danych zawiadomień oraz zestawienia postępowań 

o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego

Tak Przeglądanie danych w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych, w zakresie: doktor, 

doktor habilitowany

Użytkownik uprawniony do przeglądania i edycji danych dotyczących 

opisów wpływu, oraz do przeglądania danych dotyczących 

badań związanych z obronnością, dysycplin, w których instytucji prowadzi 

działalność naukową oraz w których jest ewaluowana

Nie Użytkownik uprawniony do przeglądania i edycji danych dotyczących opisów wpływu oraz do 

przeglądania danych dotyczących badań związanych z obronnością, dysycyplin, w których instytucji 

prowadzi działalność naukową oraz w których jest ewaluowana.

Pracownik uczelni zarządzający danymi finansowymi uczelni Nie Zarządzanie sprawozdaniami w bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, w zakresie:

- planu rzeczowo-finansowego

- sprawozdania finansowego

- sprawozdania z planu rzeczowo-finansowego

- sprawozdania z wykorzystania subwencji

- inne sprawozdania i raporty finansowe zamieszczane w bazie

Przeglądanie, edycja i weryfikacja danych finansowych w zakresie:

- nakładów na badania naukowe i prace rozwojowePracownik uczelni z dostępem do podglądu danych finansowych 

uczelni

Nie Przeglądanie sprawozdań w bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, w zakresie:

- planu rzeczowo-finansowego

- sprawozdania finansowego

- sprawozdania z planu rzeczowo-finansowego

- sprawozdania z wykorzystania subwencji

- inne sprawozdania i raporty finansowe zamieszczane w bazie

Przeglądanie danych finansowych w zakresie:

- nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe

- źródeł pochodzenia finansów i wyniku finansowego

- przychodów z usług badawczych na zlecenie

- przychodów z tytułu komercjalizacji

Najczęstsze uprawnienia w systemie POL-on 



Pracownik uczelni importujący dane Tak

Pracownik instytucji zarządzający danymi inwestycji. Nie

Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych dotyczących 

inwestycji.

Nie

Pracownik uczelni zarządzający kierunkami studiów Nie Przeglądanie zestawienia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) kształcenia w 

kontekście.

Zarządzanie studiami („jednostki samodzielne”): dodawanie nowych uprawnień oraz edycja danych 

istniejących uprawnień w kontekście instytucji.

Przeglądanie zestawienia uruchomionych studiów w kontekście instytucji.

Zarządzanie studiami: uruchamianie studiów na podstawie istniejących uprawnień oraz edycja 
Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych kierunków 

studiów

Nie Przeglądanie zestawieniastudiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (-ach) kształcenia w 

kontekście.

Przeglądanie zestawienia uruchomionych studiów w kontekście instytucji.

Przeglądanie zestawienia studiów międzyobszarowych oraz międzydziedzinowych.

Rola pozwala na dostęp do danych restrykcyjnych w wykazie 

pracowników.

Tak Przeglądanie danych restrykcyjnych wykazu pracowników

Pracownik instytucji  odpowiedzialny za sprawozdania Nie

Zarządzanie danymi sprawozdań z działalności  oraz wysyłanie ich do ministerstwa.

Pracownik jednostki edytujący prace dyplomowe Tak Ręczne dodawanie i edycja prac w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Przeglądanie treści prac dyplomowych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Przeglądanie metadanych prac dyplomowych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Dostęp do pełnych danych osobowych (imię, nazwisko) i identyfikacyjnych (numer PESEL, numer 

dokumentu) autorów, promotorów i recenzentów.

Pracownik jednostki importujący prace dyplomowe Tak Ręczne dodawanie i edycja prac w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Maszynowe dodawanie i edycja prac w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Przeglądanie treści prac dyplomowych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Przeglądanie metadanych prac dyplomowych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Dostęp do pełnych danych osobowych (imię, nazwisko) i identyfikacyjnych (numer PESEL, numer 

dokumentu) autorów, promotorów i recenzentów.

Pracownik uczelni z dostępem do podglądu pisemnych prac 

dyplomowych bez dostępu do danych wrażliwych autorów, promotorów, 

recenzentów

Nie Przeglądanie treści prac dyplomowych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Przeglądanie metadanych prac dyplomowych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Dostęp do podstawowych danych osobowych autorów, promotorów i recenzentów. 

Brak dostępu do danych identyfikacyjnych (numeru PESEL, numeru dokumentu) autorów, 

promotorów i recenzentów.



Pracownik uczelni z dostępem do podglądu pisemnych prac 

dyplomowych wraz z podglądem danych wrażliwych autorów, 

promotorów, recenzentów

Tak Przeglądanie treści prac dyplomowych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Przeglądanie metadanych prac dyplomowych w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Dostęp do pełnych danych osobowych i identfikacyjnych autorów, promotorów i recenzentów.

Promotor prac dyplomowych Tak -

Pracownik jednostki zarządzający patentami, wdrożeniami i efektami 

praktycznymi

Tak Zarządzanie otrzymanymi patentami, prawami ochronnymi, wyłącznymi prawami do odmiany roślin.

Zarządzanie oświadczeniami upoważniającymi podmiot do wykazania osiągniecia naukowego w 

ewaluacji.

Pracownik jednostki z dostępem do podglądu danych patentów, wdrożeń i 

efektów praktycznych

Tak Przeglądanie danych otrzymanych patentów, praw ochronnych, wyłącznych praw do odmiany roślin.

Przeglądanie danych oświadczeń upoważniających podmiot do wykazania osiągniecia naukowego 

w ewaluacji.

Pracownik uczelni zarządzający rejestrem pracowników Tak Edytowanie i przeglądanie danych wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących 

zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu.

Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych rejestru 

pracowników 

Tak Przeglądanie danych wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób 

prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu.

Rola ta nie daje dostępu do danych restrykcyjnych.

Pracownik jednostki zarządzający projektami naukowymi Tak

Pracownik jednostki z dostępem do podglądu danych projektów 

naukowych

Tak

Pracownik uczelni zarządzający doktorantami Tak Zarządzanie danymi w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora w trybie:

- kształcenia doktorantów (w tym dane dotyczące kształcenia w szkole doktorskiej)

- eksternistycznym

- doktorantów studiów doktoranckich



Pracownik uczelni z dostępem do podglądu danych doktorantów Tak Podgląd danych w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora w trybie:

- kształcenia doktorantów (w tym dane dotyczące kształcenia w szkole doktorskiej)

- eksternistycznym

- doktorantów studiów doktoranckich

Pracownik instytucji odpowiedzialny za ankiety i sprawozdania Nie Przeglądanie i edycja sprawozdań:

- GUS

- informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych ankiet i 

sprawozdań

Nie Przeglądanie sprawozdań:

- GUS

- informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Pracownik instytucji z dostępem do wykazu studentów i pomocy 

materialnej

Tak Przeglądanie wykazu studentów.

Pracownik instytucji z dostępem do podglądu danych o studentach i 

pomocy materialnej

Tak Przeglądanie wykazu studentów.

Pracownik instytucji posiadający uprawnienia do generowania i 

przeglądania raportów

Nie

Pracownik instytucji odpowiedzialny za składanie raportów z wykorzystania 

środków finansowych

Nie Przejście do składania raportów w systemie ZSUN/OSF.

Przeglądanie raportów złożonych w systemie ZSUN/OSF.

Pracownik instytucji upoważniony do przeglądania raportów z wykorzystania 

środków finansowych

Nie Przejście do składania raportów w systemie ZSUN/OSF.

Przeglądanie raportów złożonych w systemie ZSUN/OSF.

Użytkownik instytucji zarządzający danymi prowadzonej szkoły 

doktorskiej 

Nie Zarządzanie danymi prowadzonej szkoły doktorskiej, w której instytucja jest instytucją prowadzącą.

Zarządzanie programami kształcenia w ramach szkoły doktorskiej, w której instytucja jest instytucją 

prowadzącą.



Użytkownik instytucji z dostępem do wykazu i szczegółowych danych 

szkoły doktorskiej w trybie podglądu

Nie Przeglądanie danych szkoły doktorskiej, w której instytucja jest instytucją prowadzącą.

Przeglądanie programów kształcenia, w szkole doktorskiej, w której instytucja jest instytucją 

prowadzącą.

Użytkownik posiadający rolę umożliwiającą zarządzanie artefaktami 

związanymi z procesem uwierzytelniania NAWA zarejestrowanymi w 

ramach danej instytucji

Tak Zarządzanie wykazem osób upoważnionych do podpisywania dokumentów;

Zarządzanie wzorami dokumentów i pieczęci.


