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Szanowny Pan 

dr Jarosław Gowin 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Szanowny Panie Premierze, 

w nawiązaniu do pisma ozn. DLP.ZLS.1201.28.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zgłaszania uwag w ramach opiniowania do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on (projekt z dnia 31 lipca 2018 r.), Krajowa Reprezentacja Doktorantów 

przedstawia następujące uwagi: 

W odniesieniu do wskazywanych w projekcie rozporządzenia terminów na wprowadzanie i 

aktualizowanie w systemie POL-on różnego rodzaju danych należy zauważyć, że mogą one okazać się 

zbyt krótkie, aby zapewnić prawidłową realizację stosownych postanowień rozporządzenia. 

Proponujemy zatem ich wydłużenie, np. z 14 do 30 dni. 

Rozporządzenie nakłada na szkoły wyższe nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych w 

systemie POL-on. Dopiero po upływie pewnego czasu możliwa okaże się ocena funkcjonowania 

poszczególnych rozwiązań w kontekście praktyki uczelni. Apelujemy o stałe monitorowanie procesu 

realizacji przepisów rozporządzenia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. W tym 

celu pożądane wydaje się wydelegowanie osoby czy gremium eksperckiego, specjalizującego się w 

problematyce ochrony danych osobowych, któremu można by w łatwy, komunikatywny sposób 

sygnalizować zastrzeżenia co do praktyki przetwarzania danych w uczelniach czy przedkładać odnośne 

zapytania. Pomocna byłaby tu np. specjalna strona internetowa, zawierająca choćby odpowiedzi na 

najczęściej zadawane pytania czy też omawiająca w przystępnej formie zmiany wynikające z nowego 

rozporządzenia. 

Podmioty uprawnione do przetwarzania danych w myśl rozporządzenia czynią to na co dzień za 

pośrednictwem pracowników administracji uczelnianej. Stwarza to w sposób naturalny ryzyko 
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wydostania się tych danych poza krąg osób uprawnionych. Konieczne wydaje się zapewnienie 

mechanizmów, dzięki którym rzeczone dane osobowe będą bezpieczne, np. wytypowanie relatywnie 

niewielkiej liczby odpowiednio przeszkolonych pracowników administracyjnych szkół wyższych, którzy 

będą zajmować się obsługą systemu POL-on. 

Przychylamy się do części spostrzeżeń poczynionych przez różne podmioty w procesie 

konsultacji publicznych. Jako szczególnie trafne oceniamy praktyczne uwagi pomieszczone w pismach 

Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Ośrodka Przetwarzania Informacji, Rady 

Młodych Naukowców. 

W pozostałym zakresie Krajowa Reprezentacja Doktorantów pozytywnie opiniuje projekt 

rozporządzenia. 

 

            Z wyrazami szacunku 

 

 


