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Praca z systemem POL-on. Obsługa 
plików XML i ZIP. 

Niniejszy dokument będzie przedstawiał instrukcję użytkownika części systemu SID związaną z systemem 

POL-on, a dokładniej sposobem generacji plików, ich wysłania i wgrania plików zwrotnych z systemu 

POL-on do systemu SID. 

 

Aby uruchomić to okno będą nam potrzebne następujące uprawnienia: 

D_POLON  – w przypadku operatorów na poszczególnych Dziekanatach. 

D_POLON_ADMIN  – w przypadku operatorów globalnych na całą Uczelnię. 

 

I. Lokalizacja okna „Praca z systemem POL-on”. 

Okno można wywołać z dwóch miejsc: 

SID –> Dziekanat –> POL-on –> Praca z systemem POL-on. 

 

SID –>Dziekanat –> Studenci –> Dane osobowe  
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       –> Zakładka: Tok studiów –> Przycisk: Polon dla studenta 

 

 

II. Podział ogólny okna „Praca z systemem POL-on”. 

W oknie (niezależnie od zakładki) wyróżnić można 4 sekcje: 

Pasek zakładek – odpowiada za przełączenie się pomiędzy różnymi etapami pracy z systemem PO-on, 

Panel filtrów – odpowiada za opcje filtrowania stosowane w wybranej zakładce, 

Panel danych – odpowiada za prezentację danych dla odpowiedniej zakładki i ustawień filtrów, 

Panel akcji – odpowiada za obsługę akcji dostępnych na danej zakładce. 
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III. Obsługa plików XML i ZIP – generacja, wysłanie i odbiór plików 

zwrotnych. 

Prezentacja tej zakładki odbędzie się na przykładzie, na potrzeby tej dokumentacji będziemy wykonywać 

wszystkie czynności na bazie testowej SID oraz na bazie Demo systemu POL-on. 

Wróćmy na moment do zakładki Zaznaczanie toków do eksportu i zmieńmy filtr na po znacznikach eksportu. Tam 

odznaczamy znacznik R dla wszystkich toków na danym wydziale, a następnie ręcznie zaznaczamy około 10 toków 

do przykładowego eksportu. Po zaznaczeniu w filtrze znacznika R TAK, powinniśmy otrzymać następujące dane do 

wysłania (widoczne na poniższej ilustracji). 

 

 

Przejdźmy teraz do zakładki [Obsługa plików XML i ZIP]. Wygenerujemy plik do wysłania do systemu POL-on. 

Będziemy wysyłać studentów ze znacznika R. Spodziewamy się w pliku danych 10 osób, bo tyle było zaznaczonych 

do wysłania. Najpierw należy ustawić parametry generacji.  W panelu z akcjami w oznaczonej kolorem zielonym 

sekcji  [Obsługa Plików] –> [Generacja plików XML] wybieramy opcję generowania pliku dla „Studentów”. 
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Proces generacji pliku w systemie SID może być czasochłonny. Przy automatycznej generacji dla studentów 

całego wydziału twa on od 20 minut do nawet paru lub parunastu godzin, dlatego rozpoczęcie generowania 

plików eksportu zalecamy pod koniec dnia pracy czyli koło godziny 16:00. 

Generowanie rozpoczynamy poprzez kliknięcie na przycisk [Generuj plik dla wydziału]. Podczas generacji pliku  

nie wyłączamy komputera. System SID informuje o procesie generacji następującym komunikatem: 

 

 

 

Po zakończeniu procesu widzimy nowy wpis na liście Plików eksportu. Etap generacji jest pierwszym stanem w 

jakim znajduje się plik ten status to: 01 – G – Wygenerowany. W tym momencie widzimy również ile osób zostało 

wyeksportowanych z systemu SID do systemu POL-on. W naszym przypadku jest 7 osób. Spodziewaliśmy się 

10 osób, dlaczego zatem jest o 3 osoby mniej?  

 

 

Najpierw pobierzmy plik na dysk w celu wysłania go do systemu POL-on. Po wskazaniu wpisu na liście klikamy na 

przycisk [Plik XML do eksportu], a następnie musimy wskazać miejsce zapisu pliku na dysku. 
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Zalecana struktura katalogu zamieszczania plików eksportu do POL-on: 

[POL-on] / [bieżący semestr akademicki] / [data generacji pliku (YYYY-MM-DD)] / pliki z danego dnia 

czyli: 

POL-on/201415L/2015-04-24/WChS_S_R__2015-04-24_11_45_59.zip 

POL-on/201415L/2015-04-24/WChS_S_R__2015-04-24_11_45_59.xml 

 

Warto w tym miejscu nadmienić, że do importu do POL-onu interesuje nas głównie plik archiwum (.zip) 

 

Po zapisie pliku otrzyma on nowy status 03 - W__ Wysłany. Ze względu na fakt, że jest to ostatni moment, w 

którym system SID ma kontakt z plikiem przed wysłaniem do systemu POL-on, podczas pobierania pliku, w tokach 

studiów, dla toków które były w pliku eksportu, zostaje nadany znacznik, że student został wysłany. 

 

 

Teraz możemy sprawdzić na pierwszej zakładce jakie toki znalazły się w pliku do wysłania: 

 

Widzimy też, że 3 osoby nie zostały wysłane. Powód, dla którego nie znalazły się w pliku to nie uzupełnione dane. 

Zauważmy, że system stara się podpowiedzieć nam o które dane chodzi. W tym przypadku, aby było możliwe 

wysłanie danych w toku musi być wprowadzona [Data przyjęcia na kierunek], a w przypadku cudzoziemców jest 

dodatkowo wymagane pole [Numer dokumentu tożsamości]. Bez tych danych student nigdy nie znajdzie się w 

pliku, a nawet nie będzie miał zaznaczonego Automatycznego znacznika eksportu.  

 

Kolejnym krokiem jest zaimportowanie pliku w systemie POL-on. 
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IV. Obsługa plików XML i ZIP – importowanie plików do sytemu POL-on. 

Należy nadmienić, że system POLON został zaprojektowany dla ekranów w rozdzielczości min. 1024x768.  

Do wyświetlania niektórych elementów stron wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player w wersji minimum 10.0. 

Aby wysłać plik do sytemu POL-on, należy skorzystać z zewnętrznej przeglądarki internetowej, zalecane przez 

firmę OPI są następujące przeglądarki: 

 Firefox 3.5 i wyżej 

 Opera 10.6 i wyżej 

 Safari 4.0 i wyżej 

 Chrome 8.0 i wyżej 

 IceWeasel 3.5 i wyżej 

 IE 9.0 i wyżej 

Adres do POL-on głównego to: 

https://polon.nauka.gov.pl/ 

Adres do POL-on demo to: 

https://polon-demo.opi.org.pl/ 

Logowanie do systemu POL-on: 

 

https://polon.nauka.gov.pl/
https://polon-demo.opi.org.pl/
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Do zalogowania się jest wymagane konto w systemie POL-on -  odmienne od tego w systemie SID.  

Aby dostać konto w systemie POL-on należy zgłosić się do Roberta Jaranowskiego – administratora systemu  

POL-on na Politechnice Łódzkiej. Przez niego ustalane jest również pierwsze hasło do systemu. 

Hasło po pierwszym zalogowaniu możemy zmienić. W celu bezpieczeństwa system POL-on co 30 dni również 

wymusi na nas zmianę hasła.  

 

 

Po zalogowaniu otrzymamy następujący ekran. Należy rozwinąć menu boczne. 

Opcje związane z wysyłaniem plików eksportu oraz pobieraniem plików zwrotnych z błędami i/lub danymi 

poprawnymi do eksportowanego pliku znajdziemy w podmenu: [Administracja] -> [Lista importów]. 
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W zakładce [Lista importów] możemy zarówno wysłać, jak również sprawdzić status wysłania plików do systemu 

POL-on. Najpierw będziemy chcieli zaimportować wyeksportowany wcześniej plik z systemu SID. Robimy to w 

następujący sposób:

 

Klikamy przycisk [Importuj plik], po czym w kolejnym oknie musimy wskazać, który plik będziemy importować. 

Korzystamy z przycisku [Wybierz]. 
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Wybieramy z naszego dysku plik, który wcześniej wygenerowaliśmy, czyli w naszym przypadku plik o nazwie: 

WChS_S_R__2015-04-24_11_45_59.zip oznaczony ikonką „Archiwum”  

 

 

Po wskazaniu pliku, należy zatwierdzić przesłanie go do systemu POL-on przyciskiem [Zapisz]. 
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Wskazany plik wskoczy nam w tak zwaną kolejkę importów. Należy poczekać aż będzie jako 1-szy w kolejce. 

Teraz oczekujemy na rozpoczęcie przetwarzania pliku w POL-on.

 

Postęp proces importu jest obrazowany pomarańczowym paskiem w sposób widoczny poniżej: 
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Po zaimportowaniu, nasz plik przeniesie się do zakładki [Przetworzone importy], w której są trzymane  pliki  

z trzech ostatnich dni roboczych. Wcześniejsze pliki importu znajdziemy pod zakładką [Historia importów].

 

Warto po zakończonym imporcie zobaczyć szczegóły pliku. Z prawej strony interesującego nas pliku należy kliknąć 

przycisk z Akcjami (zaznaczony powyżej kolorem granatowym). Otworzy się okno szczegółów importu widoczne 

poniżej. Można sprawdzić, ile osób zostało przetworzonych poprawnie, a po wskazaniu typu komunikatu „Błąd” i 

kliknięciu przycisku [Szukaj] zobaczymy dodatkowo ile było błędów i jakiego rodzaju. 
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V. Obsługa plików XML i ZIP – Pobranie plików z błędnymi i poprawnymi 

danymi. 

Następnym krokiem jest wgranie plików zwrotnych do SID. W tym celu należy pobrać z systemu POL-on pliki 

zwrotne: plik z poprawnymi danymi, oraz plik z błędnymi danymi i zapisać je w tej samej lokalizacji co plik 

wygenerowany z systemu SID, a następnie wgrać je do systemu SID. 

 

Wracamy do zakładki [Lista importów] i ponownie rozwijamy menu z Akcjami.

 

Aby pobrać pliki należy skorzystać z dwóch dostępnych akcji: 

  

 

Po ich pobraniu w miejscu domyślnego pobierania plików mamy dwa nowe pliki skompresowane o nazwie takiej 

jak wysyłaliśmy plik z dopisanym tekstem _niepoprawne_dane oraz plik z dopisanym tekstem _poprawne_dane. 
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Otwieramy dwukrotnym kliknięciem każdy z nich, a następnie widoczną zawartość spakowanego pliku (czyli plik z 

rozszerzeniem .xml) przeciągamy do katalogu gdzie mieliśmy pliki, które wysyłaliśmy do systemu POL-on. 

 

Najczęściej już przy pierwszej operacji system zapyta co zrobić, bo w tej lokalizacji znajduje się wygenerowany 

przez SID plik o tej samej nazwie. 

Należy wybrać ostatnią opcję [Kopiuj, ale zachowaj oba pliki] 

 
Po skopiowaniu pliku będziemy mieć nowy plik o nazwie: 

WChS_S_R__2015-04-24_11_45_59 (2).xml, którą należy zamienić odpowiednio na: 

WChS_S_R__2015-04-24_11_45_59_zle.xml dla pliku z błędnymi danymi  

oraz 

WChS_S_R__2015-04-24_11_45_59_ok.xml dla pliku z poprawnymi danymi. 

Po tej operacji będziemy mieć w katalogu, z którego wysyłaliśmy pliki dwa pliki zwrotne poprawnie nazwane, tak 

jak na obrazku poniżej: 

 



Strona 14 z 18 
 

VI. Obsługa plików XML i ZIP – Wgrywanie plików zwrotnych z 

systemu POL-on do SID. 

Wracamy do okna POL-on-u w aplikacji SID Dziekanat i przechodzimy do zakładki [Obsługa plików XML i ZIP]. 

Przypomnijmy, że mieliśmy zaznaczonych do eksportu ręcznego 10 osób, ale w wyniku braku danych koniecznych 

do przetworzenia pliku przez system POL-on 3 osoby zostały z pliku wykluczone już podczas samego eksportu. 

Aby wgrać pliku należy skorzystać z dwóch przycisków dostępnych na zakładce [Obsługa plików XML i ZIP] w 

sekcji [Wgrywanie plików XML].  

Dla plików {nazwa_pliku_generowanego_zle} – przycisk [Plik XML błędny]. 

Dla plików {nazwa_pliku_generowanego_ok} – przycisk [Plik XML poprawny]. 

 

Naciskamy na jeden z przycisków, aby wybrać plik a następnie wgrać go do 

systemu SID. Kolejność wgrywania plików jest dowolna, ale trzeba pamiętać, aby 

wgrać oba pliki.  

 

 

Wgram najpierw plik z błędnymi danymi. 

 

Po wgraniu jednego pliku z dwóch wspomnianych powyżej będziemy mieć następującą sytuację: 

 

System SID zaznaczył na czerwono kolumny dotyczące liczebności osób w plikach, aby zwrócić uwagę że suma 

osób w plikach zwrotnych się nie zgadza z liczbą osób w pliku wysłanym czyli, że należy wgrać drugi brakujący 

plik. Jedynie w przypadku, gdyby w ogóle nie było błędów (lub analogicznie danych poprawnych) liczebności 

mogłyby się zgodzić, czyli sytuacja z wgranym jednym plikiem byłaby poprawna. 

 

Po wgraniu pierwszego pliku dodatkowo zmieni się status pliku, na 04 – WB_, (wgrany plik z błędnymi danymi) 

lub na 05 – W_O (wgrany plik z poprawnymi danymi). 
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Dopiero po wgraniu drugiego pliku będziemy mieć nastepującą sytuację: 

 

Status pliku zmieniony na 06 – WBO, zgodziła się również liczba osób pomiędzy danymi wysłanymi i odebranymi 

z systemu POL-on. 

 

Na podstawie tak uzgodnionego pliku eksportu pozostała do zrobienia już tylko 

jedna operacja w tej zakładce:  

analiza plików względem systemu SID i aktualizacja statusów na [poprawny] u 

osób poprawnie zaimportowanych oraz na [błędny] dla osób zaimportowanych. 

Służy do tego operacja kryjąca się pod przyciskiem 

[Aktualizacja znaczników po wgraniu plików zwrotnych] w sekcji [Analiza 

wysłanych plików]. 

 

 

 

Po wykonaniu tej operacji rekord z naszym plikiem zmieni kolor (w zależności od tego czy są błędy czy nie) na: 

- łososiowy – gdy wystąpiły błędy. 

- zielony      – gdy wszystkie osoby zostały poprawnie zimportowane do systemu POL-on. 

W naszym przypadku ze względu na to, że jedna osoba została błędnie zaimportowana rekord zmieni kolor na 

łososiowy. Dodatkowo status pliku zmieni nam się na 07 – A informujący nas o tym, że została dokonana pełna 

analiza danego pliku czyli został zakończony proces obróbki pliku w tej zakładce. 

 

  



Strona 16 z 18 
 

VII. Obsługa plików XML i ZIP – Analiza danych po zakończonym 

eksporcie. 

Jak pamiętamy chcieliśmy wysłać 10 osób z czego 3 osoby zostały wyeliminowane z pliku podczas generacji. 

Wśród 7 osób które przesłaliśmy były 2 osoby ze statusem NIECZYNNYM. Jedna z nich dodatkowo nie miała 

uzupełnionego pola miasto/wieś, ale jej data skreślenia to 2014-09-23 czyli data kiedy pole miasto/wieś nie jest 

wymagana w systemie POL-on. 

 

Podczas importu pliku do systemu POL-on otrzymaliśmy błąd dla jednej osoby. Był on następujący: 

 

Zauważmy, że komunikat nie dotyczył (!) osoby, która została skreślona z dniem 2014-09-23. 

 

W przypadku osób ze statusem NIECZYNNYM podczas analizy przesłanego pliku, jeżeli dane toków NIECZYNNYCH 

zostały poprawnie zaimportowane do systemu POL-on, to oba znaczniki eksportu (A, R) zostaną odznaczone.  

Spowoduje to, że przy tak samo ustawionym filtrze, na liście po dokonanej analizie pliku nie będzie osób, które 

miały wpisane [daty skreślenia]  czyli zobaczymy o dwa rekordy mniej. 

 
 

Z kolei, po przestawieniu filtru na błędy, dostaniemy jeden rekord z błędnym eksportem do systemu POL-on. 

 

Przed kolejnym wysłaniem warto wcześniej wyczyścić znacznik ręcznego eksportu (R [ ]) dla całego wydziału,  

a następnie przefiltrować po danych błędnych i ustawić im znacznik R [v]. 
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VIII. Obsługa plików XML i ZIP – Opis statusów, możliwe ich zmiany. 

Po wygenerowaniu pliku dostaje on pierwszy możliwy status 01 – G – plik Wygenerowany. Przy takim statusie 

możemy jedynie: 

 pobrać [Plik XML do ekportu], 

  ponownie [Przeliczyć osoby w pliku] w przypadku braku pewności co do poprawnego przeliczenia 

liczebności podczas generacji pliku. 

 

Status 02 - P   Plik pobrany na dysk - w chwili obecnej niewykorzystywany ze względu na fakt, że wysłanie pliku 

odbywa się w sposób ręczny, a nie przez program. Program musi przyjąć, że plik faktycznie został wysłany w 

momencie pobierania go na dysk. 

 

Wobec powyższego operacja pobrania [Pliku XML do ekportu] zmieni status pliku od razu na 03 – W__ plik 

Wysłany, Przy tym statusie dostepne są następujące akcje: 

 pobrać [Plik XML do ekportu], 

 wgrać [Pliku XML do ekportu] – oznacza ponowną generację pliku na podstawie danych zebranych 

wcześniej  w tabeli „POLON_EKSPORT_DANE”. Po edycji danych w tej tabeli otrzymamy inny plik 

wynikowy niż pierwotnie. Funkcja dostępna jedynie dla ADMINISTRATORÓW SID, 

 wgrać [Plik XML błędny], 

 wgrać [Plik XML poprawny], 

 można też ponownie [Przeliczyć osoby w pliku], 

 W przypadku gdy stwierdzimy, że nie będziemy wysyłać pliku, gdyż źle się wygenerował lub  generacja 

była „testowa” to możemy wycofać plik z procesu przekazania pliku do POL-on i odebrania plików 

zwrotnych za pomocą panelu akcji [Zmień status pliku], przyciskami [Generacja błędna] albo [Generacja 

testowa]. 

 

Kolejną operacją w procesie wysłania pliku do systemu POL-on jest wgranie pliku zwrotnego z błędami 

i/lub z danymi poprawnymi. W zależności od konieczności będziemy mogli wykonać jedną lub obie powyższe 

operacje. Zatem ze statusu 03 – W__ plik Wysłany   

 gdy wgramy [Plik XML błędny] otrzymamy status 04 - WB_ Wysłany błędy wgrane, 

 gdy wgramy [Plik XML poprawny] otrzymamy status 05 - W_O Wysłany poprawne wgrane, 

 po wgraniu obu plików otrzymamy status 06 - WBO Wysłany błędy i poprawne wgrane, 

 Na tym etapie również możemy wycofać sięz operacji procesu przekazania pliku do POL-onu w identyczny 

sposób jak to było wspomniane wcześniej. 

 

Przy statusach 04, 05, 06 mamy najwięcej możliwości do wykonania: 

 w zależności od tego czy wgraliśmy plik z błędnymi lub poprawnymi danymi, możemy je ponownie pobrać 

z systemu SID. Jednak pobranie plików nie przesuwa nas w procesie aktualizacji statusu do przodu, 

 możemy też (w przypadku zajścia takiej potrzeby) ponownie wgrać pliki zwrotne błędne/poprawne, 

operacja ta również nie wpływa jednak na zmianę statusu, 

 kolejnym krokiem, bardzo ważnym w procesie wysyłania pliku do systemu POL-on, jest [Aktualizacja 

znaczników po wgraniu plików zwrotnych]. Toki po tej operacji będą posiadać status eksportu poprawny 

lub błędny, natomiast status pliku zmieni się na: 07 - A   Analiza pliku wykonana. 
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Przy statusie 07 - A   Analiza pliku wykonana zostają nam następujące możliwości: 

 akcje z grupy [Pobierania Plików z danymi], 

 akcja [Przeliczenia osób w plikach].  

 Ponadto dla ADMINISTRATORÓW SID dostępna jest jeszcze ponowna generacja pliku czyli wgranie [Pliku 

XML do ekportu] co rozpoczyna cały proces od początku. 
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