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ZARZĄDZENIE Nr 116/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 20 września 2019 r. 

 
w sprawie ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego 

Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu 
raportowania i zakresu danych oraz nadawania uprawnień 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 342 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych 
w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. 2019 
poz. 496) zarządza się, co następuje:  

 
I. Informacje ogólne. 

 
§ 1.1. Niniejsze zarządzenie określa ogólne zasady w zakresie raportowania danych do 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (dalej: System 
POL-on) przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej: Uniwersytet), w tym: 

1) harmonogram raportowania danych wraz z określeniem ich zakresu oraz wskazaniem 
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie oraz wprowadzanie, 
aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie danych; 

2) procedurę nadawania uprawnień, w tym ich zawieszania oraz cofania; 
3) obowiązki i odpowiedzialność pracowników oraz sprawowanie nadzoru nad raportowaniem 

i jakością danych, w tym składanie oświadczeń o zgodności wprowadzonych danych ze 
stanem faktycznym;  

4) uzyskiwanie pomocy i zgłaszanie problemów związanych z funkcjonowaniem Systemu  
POL-on w Uniwersytecie. 

2. Szczegółowe procedury raportowania danych do wykazów i baz Systemu POL-on 
określa Rektor w odrębnych zarządzeniach. 

 
II. Zakres oraz terminy raportowania danych. 

 
§ 2. Zakres oraz terminy wprowadzania danych do Systemu POL-on, w tym ich 

aktualizowania, usuwania i archiwizowania wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu odpowiedzialnych za przygotowanie i raportowanie danych oraz składanie 
oświadczeń o zgodności danych ze stanem faktycznym określa „Harmonogram raportowania 
danych do Systemu POL-on” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

III. Uprawnienia i dostęp do Systemu POL-on. 
 
§ 3.1. Uprawnienia w Systemie POL-on nadaje uczelniany administrator Systemu POL-on 

wyznaczony przez Rektora.  
2. Do zadań uczelnianego administratora Systemu POL-on należy również:  

1) zarządzanie uprawnieniami w Systemie POL-on, w tym ich zawieszanie i cofanie;  
2) prowadzenie rejestru wniosków o nadanie, zawieszenie lub cofnięcie uprawnień w Systemie 

POL-on oraz ich archiwizowanie; 
3) prowadzenie rejestru upoważnień Rektora do wprowadzania, aktualizowania, 

archiwizowania i usuwania danych w Systemie POL-on oraz sporządzanie ich projektów; 
4) monitorowanie zmian zachodzących w Systemie POL-on w zakresie wdrażania nowych 

wersji; 
5) obsługa adresu e-mail helpdesku polon@uwr.edu.pl. 

 
§ 4.1. Pracownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu otrzymują uprawnienia do 

Systemu POL-on na pisemny wniosek kierownika jednostki. Do wniosku należy dołączyć kopię 
aktualnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  

2. Wniosek o nadanie uprawnień w Systemie POL-on, a także o ich zawieszenie lub 
cofnięcie składa się u uczelnianego administratora Systemu POL-on.  

3. Formularz wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
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§ 5.1. Uprawnienia pracowników w Systemie POL-on zostają zawieszone lub cofnięte w 
przypadku: 

1) wygaśnięcia lub odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 
2) wygaśnięcia lub odwołania upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1; 
3) wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem Uniwersytetu; 
4) na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. 

2. Przywrócenie zawieszonych uprawnień następuje na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej po spełnieniu przesłanek określonych w § 4 ust. 1. 

3. Cofnięcie wszystkich uprawnień jest równoznaczne z usunięciem konta pracownika z 
Systemu POL-on.  

4. W przypadku zmiany danych osobowych pracownika posiadającego już uprawnienia w 
Systemie POL-on należy dokonać aktualizacji tych danych poprzez złożenie wniosku, o którym 
mowa w § 4.  

 
§ 6. Za bieżącą weryfikację uprawnień pracowników w danej jednostce oraz za ich 

aktualizowanie w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 4. 
odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych. 

 
§ 7.1. Dostęp do podglądu danych w Systemie POL-on otrzymują: Rektor, prorektorzy, 

dziekani wydziałów, Dyrektor Generalny, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy oraz kierownicy 
jednostek organizacyjnych, w których pracownicy wprowadzają dane do Systemu POL-on. 

2. Zakres dostępu ustalany jest zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 
 

IV. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników. 
 
§ 8.1. Pracownicy wprowadzają do Systemu POL-on dane, w tym je aktualizują, 

archiwizują oraz usuwają, na podstawie pisemnego upoważnienia Rektora. Tryb udzielania 
upoważnień określa odrębne zarządzenie Rektora.  

2. Na koniec danego okresu sprawozdawczego pracownicy składają pisemne 
oświadczenia, że dane zostały przez nich wprowadzone (zaktualizowane) zgodnie z najlepszą 
wiedzą o stanie faktycznym. Oświadczenia składa się u bezpośredniego przełożonego.  

 
§ 9. Pracownicy odpowiedzialni są za opracowywanie i raportowanie danych do Systemu 

POL-on w terminach określonych przepisami prawa, w szczególności zobowiązani są do: 
1) zapoznania się z instrukcją obsługi Systemu POL-on dostępną na stronach internetowych; 
2) wprowadzania i aktualizowania danych w zakresie przyznanego dostępu zgodnie z danymi 

znajdującymi się w uczelnianych systemach informatycznych, z których są pobierane 
oraz/lub z dokumentacją papierową (w przypadku kontroli zewnętrznej); 

3) bieżącego monitorowania statusu danych w kontekście wypełniania obowiązku 
sprawozdawczego; 

4) dokonywania uzgodnień z pracownikami innych jednostek organizacyjnych  Uniwersytetu, 
w przypadku danych wprowadzanych do tych samych modułów; 

5) archiwizowania dokumentacji sprawozdawczej w formie papierowej i/lub elektronicznej; 
6) przestrzegania zasad bezpieczeństwa informatycznego, w tym nieudostępniania loginu i 

hasła osobom trzecim. 
 

V. Nadzór nad raportowaniem i jakością danych. 
 

§ 10.1. Nadzór nad prawidłowym, rzetelnym i terminowym raportowaniem danych oraz 
nad jakością informacji przekazywanych do Systemu POL-on sprawują kierownicy jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu, w których pracownicy odpowiedzialni są za wprowadzanie, 
aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie danych w Systemie POL-on oraz za przygotowanie i 
jakość danych przesyłanych z uczelnianych systemów informatycznych do Systemu POL-on 
poprzez pliki masowego importu danych.   

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach czynności nadzorczych składają 
Rektorowi oświadczenia, że dane przekazane do Systemu POL-on są kompletne i zgodne ze 
stanem faktycznym oraz dostępną dokumentacją. Oświadczenia składane są do dnia 15 stycznia 
następnego roku według stanu na dzień 31 grudnia danego roku. Druk oświadczenia stanowi 
Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.  
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VI. Pomoc i zgłaszanie problemów. 
 

§ 11.1. W celu wsparcia wszystkich uczestników procesu sprawozdawczego w Systemie 
POL-on oraz wsparcia władz Uniwersytetu w obszarze zarządzania sprawozdawczością, Rektor 
powołuje Zespół ds. Systemu POL-on, do którego zadań należy w szczególności: 

1) kontrola jakości danych w Systemie POL-on; 
2) opracowywanie, w tym aktualizowanie wewnętrznych procedur w zakresie raportowania 

danych do Systemu POL-on; 
3) opracowywanie wzorów formularzy, raportów i oświadczeń; 
4) pomoc dla użytkowników Systemu POL-on w zakresie nałożonych na nich obowiązków 

(helpdesk); 
5) wykonywanie zadań pomocniczych związanych ze składaniem sprawozdań w Systemie 

POL-on m.in. poprzez identyfikowanie rodzaju danych sprawozdawczych; 
6) bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pracy z Systemem POL-on; 
7) przedstawianie władzom Uniwersytetu wytycznych i zaleceń w zakresie funkcjonowania 

Systemu POL-on w Uniwersytecie.  
2. Skład Zespołu ds. Systemu POL-on ogłasza Rektor komunikatem. 

 
§ 12. Uwagi i pytania w sprawach związanych z realizacją zadań w Systemie POL-on 

można kierować na dedykowany adres e-mail pomocy polon@uwr.edu.pl. 
 

VII. Przepisy przejściowe i końcowe. 
 

§ 13.1. Do dnia 31 marca 2020 roku zostaną wprowadzone dane do wykazów, o których 
mowa w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w: 

1) art. 343 ust. 1 pkt. 1-20 za okres od dnia 1 października 2018 roku; 
2) art. 343 ust. 1 pkt. 21 i art. 345 ust. 1 pkt 16 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

2. Dane o doktorantach, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 
2019/2020 wprowadza się na zasadach dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2023 roku. 
 

§ 14. Tracą moc zarządzenia: 
1) Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 
Wyższym POL-on; 

2) Nr 139/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w 
sprawie raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i 
Szkolnictwie Wyższym POL-on. 

3) Nr 154/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające 
zarządzenie Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w 
sprawie raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i 
Szkolnictwie Wyższym POL-on. 

 
§ 15. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi ds. informatycznych. 
 
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 
 
 

 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 116/2019  
z dnia 20 września 2019 r. 

Harmonogram raportowania danych do Systemu POL-on 
 

Nr Nazwa bazy 
danych systemu 

POL-on 

Zakres danych Terminy raportowania danych Jednostka 
odpowiedzialna za 

przygotowanie 
danych 

Jednostka 
raportująca 

dane 

Nadzór  
i odpowiedzialność 

(oświadczenie dla 
Rektora) 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Wykaz nauczycieli 
akademickich, 
innych osób 
prowadzących 
zajęcia, osób 
prowadzących 
działalność 
naukową oraz 
osób biorących 
udział w jej 
prowadzeniu 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

dane osobowe, informacje o tytule 
zawodowym oraz stopniu doktora i doktora 
habilitowanego, informacje o uprawnieniach 
równoważnych oraz stopniach uzyskanych 
za granicą, informacje o zatrudnieniu i 
stanowisku pracy, informacje o wymiarze 
czasu pracy, informacje o urlopach i 
zasiłkach, informacje o pełnionych 
funkcjach kierowniczych 

wprowadzanie i aktualizowanie:  
- 21 dni od dnia zatrudnienia lub zmiany 
danych 
oznaczanie jako archiwalne:  
- 21 dni od dnia ustania zatrudnienia 
usuwanie:  
- 20 lat od oznaczenia jako archiwalne 
 

Dział Spraw 
Pracowniczych 

Dział Spraw 
Pracowniczych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierownik  
Działu Spraw 
Pracowniczych 

źródła finansowania stanowiska pracy Dział Płac Kierownik  
Działu Płac 

numer elektronicznego identyfikatora 
naukowca ORCID  

Wydziały  Dziekani   

informacje o zajęciach prowadzonych w 
ramach poszczególnych programów studiów 

roczny wymiar zajęć dydaktycznych 

informacje o kompetencjach i 
doświadczeniu innych osób prowadzących 
zajęcia 
informacje o szkole doktorskiej, w której 
dana osoba prowadzi kształcenie 

oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie wprowadzanie i aktualizowanie:  
- 30 dni od dnia zatrudnienia 
oznaczanie jako archiwalne:  
- 21 dni od dnia ustania zatrudnienia 
usuwanie:  
- 20 lat od oznaczenia jako archiwalne 

oświadczenie o zaliczeniu do liczby N 

informacje o podmiocie na rzecz którego 
wykonywana jest działalność naukowa oraz 
informacje o przypisaniu osiągnięć do 
dyscypliny 
informacje o czasie pracy związanej z 
prowadzeniem działalności naukowej w 
poszczególnych dyscyplinach 
informacje o karach dyscyplinarnych  wprowadzanie i aktualizowanie:  

- niezwłocznie 
usuwanie:  
- niezwłocznie po zatarciu się kary 

Dział Spraw 
Pracowniczych 

Kierownik  
Działu Spraw 
Pracowniczych 
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osiągnięcia naukowe i artystyczne (patenty, 
prawa ochronne, prawa do odmiany roślin, 
informacje o artykułach naukowych, 
informacje o monografiach naukowych i 
rozdziałach w monografiach naukowych, 
osiągnięcia artystyczne) 

wprowadzanie i aktualizowanie:  
- do dnia 31 grudnia roku następującego 
po roku zaistnienia zmiany lub do dnia  
15 stycznia roku, w którym jest ewaluacja 
oznaczanie jako archiwalne:  
- 21 dni od dnia ustania zatrudnienia 
usuwanie:   
- 20 lat od oznaczenia jako archiwalne 

Wydziały Wydziały Dziekani 

2 
  
  
  

Wykaz studentów 
 
 
  
  

dane osobowe, informacje o studiowaniu 
(informacja o kierunku studiów, semestry 
studiów, data rozpoczęcia i ukończenia lub 
skreślenia ze studiów, ECTS), podstawa 
przyjęcia na studia, podstawa zwolnienia z 
opłat, numer dyplomu ukończenia studiów, 
nazwa uzyskanego tytułu zawodowego 

wprowadzanie i aktualizowanie:  
- 21 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia 
studiów lub od dnia zmiany danych 
- 30 dni od zakończenia semestru i roku 
studiów w zakresie uzyskanej liczby 
punktów ECTS 
oznaczanie jako archiwalne:  
- 21 dni od dnia ukończenia studiów lub 
uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu 
z listy studentów 
usuwanie:   
- 20 lat od oznaczenia jako archiwalne 

Wydziały Dział Informa-
tycznych 
Systemów 
Obsługi 
Studiów 
(DISOS) 

Dziekani 

dane osobowe, informacje o studiowaniu, 
podstawa przyjęcia na studia i odbywania 
kształcenia, podstawa zwolnienia z opłat, 
informacje o posiadaniu Karty Polaka 

wprowadzanie i aktualizowanie:  
- 21 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia 
studiów lub od dnia zmiany danych 
oznaczanie jako archiwalne:  
- 21 dni od dnia ukończenia studiów lub 
uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu 
z listy studentów 
usuwanie:  
- 20 lat od oznaczenia jako archiwalne   

rodzaj przyznanych świadczeń, stypendia Wydziały,  
Dział Spraw 
Studenckich 

Dziekani, 
Kierownik  
Działu Spraw 
Studenckich 

ankieta EN-1 wg odrębnych przepisów Dział  
Nauczania 

Dział 
Nauczania  

- 

3 
  
  
  
  
  

Wykaz osób 
ubiegających się o 
stopień doktora 
 
 
  
  
  
  

dane osobowe, ORCID, informacje o szkole 
doktorskiej, data rozpoczęcia kształcenia, 
data i okres zawieszenia, data ukończenia 
kształcenia lub skreślenia z listy 
doktorantów, informacje o zatrudnieniu, 
dyscyplina/dziedzina, w której 
przygotowywana jest rozprawa doktorska, 
tryb przygotowania rozprawy doktorskiej, 
imię i nazwisko promotora 

wprowadzanie i aktualizowanie:  
- 21 dni od dnia przyjęcia do szkoły 
doktorskiej albo od dnia złożenia wniosku 
o nadanie stopnia doktora w trybie 
eksternistycznym lub od dnia zmiany 
danych 
oznaczanie jako archiwalne:  
- 21 dni od dnia nadania stopnia lub 
skreślenia z listy doktorantów 
usuwanie:   
- 20 lat od oznaczenia jako archiwalne 

Wydziały DISOS Dziekani 

dane osobowe, informacje o przyjęciu do 
szkoły doktorskiej i odbywaniu kształcenia, 
informacje o posiadaniu Karty Polaka 

rodzaj przyznanych świadczeń, stypendia Wydziały,  
Dział Spraw 
Studenckich 

Kierownik  
Działu Spraw 
Studenckich 
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informacje o nadaniu stopnia Wydziały 
  
  

Wydziały 
  
  

Dziekani 
  
  

informacje o ocenie śródokresowej (data i 
wynik oceny, skład komisji dokonującej 
oceny) 

osiągnięcia naukowe i artystyczne (patenty, 
prawa ochronne, prawa do odmiany roślin, 
informacje o artykułach naukowych, 
informacje o monografiach naukowych i 
rozdziałach w monografiach naukowych, 
osiągnięcia artystyczne) 

4 
  
  
  
  
  
  
  
  

Wykaz instytucji 
systemu 
szkolnictwa 
wyższego i nauki 
 
 
  
  

dane podmiotu (NIP, REGON), dane 
adresowe i kontaktowe, data utworzenia, 
informacje o osobie kierującej podmiotem 

wprowadzanie i aktualizowanie:  
- 21 dni od zmiany danych 
oznaczanie jako archiwalne, usuwanie: 
- dane nie są archiwizowane ani usuwane 

Dział Spraw 
Pracowniczych, 
Biuro Rektora 

Biuro Rektora Administrator 
uczelniany 

informacje o pozwoleniach na utworzenie 
studiów, informacje o prowadzonych 
studiach (nazwa kierunku, poziom i profil 
kształcenia, przyporządkowanie kierunków 
do dyscyplin, formy studiów, liczba 
semestrów, język studiów, liczba godzin 
zajęć określonych w programie studiów, 
informacje o ocenie programowej i 
kompleksowej itd.) 

wprowadzanie i aktualizowanie:  
- 21 dni od dnia utworzenia studiów na 
określonym kierunku, poziomie i profilu 
lub od dnia rozpoczęcia prowadzenia 
studiów na określonym kierunku, poziomie 
i profilu  
oznaczanie jako archiwalne:  
- 21 dni od dnia zaprzestania prowadzenia 
studiów 
usuwanie:   
- 20 lat od oznaczenia jako archiwalne 

Dział  
Nauczania 

Dział 
Nauczania 

Kierownik Działu 
Nauczania 

informacje o prowadzeniu działalności poza 
siedzibą, informacje o kształceniu 
specjalistycznym, opłaty za studia 

wprowadzanie i aktualizowanie:  
- 21 dni od zmiany danych 
oznaczanie jako archiwalne, usuwanie: 
- dane nie są archiwizowane ani usuwane informacje o szkole doktorskiej, informacje 

o organach nadających stopnie  
informacje o osiągnięciach naukowych i 
artystycznych doktorantów 

Wydziały 
 

Wydziały Dziekani 

informacje o działalności naukowej (dane na 
potrzeby ewaluacji jakości działalności 
naukowej), projekty naukowe 

informacje o aparaturze naukowo-
badawczej i infrastrukturze informatycznej, 
o wartości przekraczającej 500 000 zł 

wprowadzanie i aktualizowanie:  
- do dnia 15 stycznia następnego roku 
według stanu na dzień 31 grudnia  
oznaczanie jako archiwalne, usuwanie: 
- dane nie są archiwizowane ani usuwane 

Pion Głównego 
Księgowego 
  
  
  

Pion Głównego 
Księgowego 
  
  
  

Dyrektor 
Generalny, 
Główny Księgowy 
  
  
  

informacje o inwestycjach (rodzaj 
inwestycji, nazwa i opis inwestycji, okres 
realizacji, źródła finansowania itd.) 
informacje o nakładach na badania 
naukowe i prace rozwojowe, informacje o 
źródłach pochodzenia środków i wynikach 
finansowych 
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informacje o przychodach z tytułu 
komercjalizacji wyników działalności 
naukowej lub know-how związanego z tymi 
wynikami 

5 Repozytorium 
pisemnych prac 
dyplomowych - 
ORPPD 

informacje o pracy dyplomowej i jej 
autorze, informacje o promotorze i 
recenzentach, nazwa uczelni, data 
egzaminu dyplomowego, informacja o 
kierunku studiów 

wprowadzanie:  
- niezwłocznie po zdaniu egzaminu 
dyplomowego 
aktualizowanie, oznaczanie jako 
archiwalne, usuwanie: 
- dane nie są aktualizowane, 
archiwizowane ani usuwane 

Wydziały DISOS Dziekani 

6 Baza dokumentów 
w postępowaniach 
awansowych 
 
 

dane osobowe, treść rozprawy doktorskiej 
ze streszczeniem (opis) i z datą złożenia, 
informacje o złożeniu wniosku o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego, informacje 
o recenzentach/członkach komisji 
habilitacyjnej, recenzje, informacje o 
nadaniu lub pozbawieniu stopnia doktora 
lub doktora habilitowanego 

wprowadzanie:  
- 14 dni od daty wszczęcia postępowania  
aktualizowanie:  
- niezwłocznie po zmianie danych 
oznaczanie jako archiwalne, usuwanie: 
- dane nie są archiwizowane ani usuwane 

Wydziały Wydziały Dziekani 
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Baza osób 
upoważnionych 
do podpisywania 
dokumentów 
 
 
  
  
  

dane osobowe, pełnione funkcje, data 
objęcia funkcji i data zakończenia pełnienia 
funkcji 

wprowadzanie i aktualizowanie:  
- niezwłocznie 
oznaczanie jako archiwalne:  
- niezwłocznie po zakończeniu pełnienia 
funkcji albo po wprowadzeniu nowych 
wzorów 
usuwanie: 
- dane nie są usuwane 

Dział Spraw 
Pracowniczych 

Biuro Rektora 
  
  

Kierownik  
Działu Spraw 
Pracowniczych 

odwzorowanie cyfrowe wzoru podpisu i 
wzoru parafy  

Wydziały Dziekani 

wzory dyplomów ukończenia studiów, 
dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, 
odpisów, świadectw ukończenia studiów 
podyplomowych, zaświadczeń o ukończeniu 
studiów i studiów podyplomowych; data 
wprowadzenia wzorów do obiegu 

Dział Nauczania, 
Dział Badań 
Naukowych, 
Biuro ds. 
Promocji 

Kierownicy: 
Działu Nauczania,  
Działu Badań 
Naukowych, Biura 
ds. Promocji 

wzory pieczęci urzędowych i imiennych, 
data wprowadzenia pieczęci urzędowej do 
użytku, data wycofania pieczęci urzędowej z 
użytku lub jej zaginięcia 

Sekcja 
Zaopatrzenia 

Sekcja 
Zaopatrzenia 

Kierownik Sekcji 
Zaopatrzenia 
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Baza dokumentów 
planistyczno-
sprawozdawczych 
  
  
  
  
  

plan rzeczowo-finansowy wprowadzanie:  
- do dnia 30 czerwca danego roku  
aktualizowanie:  
- dane nie są aktualizowane  
oznaczanie jako archiwalne:  
- po roku od dnia wprowadzenia  
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako archiwalne 

Dział  
Planowania  
i Analiz 
Finansowych 
  

Dział 
Planowania  
i Analiz 
Finansowych 
  

Kierownik Działu 
Planowania  
i Analiz 
Finansowych 
  



8 

  
  

sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-
finansowego 

wprowadzanie:  
- do dnia 30 czerwca roku następującego 
po roku, za który są składane 
aktualizowanie: 
- dane nie są aktualizowane  
oznaczanie jako archiwalne:  
- po roku od dnia wprowadzenia  
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako archiwalne 
  

roczne sprawozdanie finansowe zbadane 
przez firmę audytorską 

Pion Głównego 
Księgowego 
  
  
  
  
  

Pion Głównego 
Księgowego 
  
  
  
  
  

Główny Księgowy 
  
  
  
  
  

sprawozdania finansowe z wykorzystania 
środków 

wprowadzanie:  
- 21 dni od dnia otrzymania wezwania 
ministra do złożenia sprawozdania 
aktualizowanie:  
- na wezwanie i w terminie wskazanym 
przez ministra  
oznaczanie jako archiwalne:  
- po roku od dnia wprowadzenia  
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako archiwalne 

raporty finansowe z wykorzystania środków 
na inwestycje związane z kształceniem i 
działalnością naukową (inwestycje 
budowalne, zakup nieruchomości, zakup 
aparatury naukowo-badawczej oraz 
infrastruktury informatycznej o wartości 
powyżej 500 000 zł) 

wprowadzanie:  
- do dnia 28 lutego roku następującego po 
roku, na który zostały przyznane środki 
(raport roczny) 
- 60 dni od dnia uregulowania ostatniej 
płatności (raport końcowy) 
aktualizowanie:  
- na wezwanie i w terminie wskazanym 
przez ministra 
oznaczanie jako archiwalne:  
- po roku od dnia wprowadzenia  
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako archiwalne 

raporty finansowe z wykorzystania środków 
na inwestycje współfinansowane ze źródeł 
zagranicznych 

wprowadzanie:  
- do dnia 31 marca roku następującego po 
roku, na który zostały przyznane środki 
(raport roczny) 
- 90 dni od dnia uregulowania ostatniej 
płatności (raport końcowy) 
aktualizowanie:  
- na wezwanie i w terminie wskazanym 
przez ministra 
oznaczanie jako archiwalne:  
- po roku od dnia wprowadzenia  
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako archiwalne 
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raporty finansowe z wykorzystania środków 
na utrzymanie aparatury naukowo-
badawczej lub stanowiska badawczego oraz 
specjalnej infrastruktury informatycznej 

wprowadzanie:  
- do dnia 31 marca roku następującego po 
roku, na który zostały przyznane środki, a 
w przypadku niewykorzystania do dnia  
31 marca następnego roku 
aktualizowanie:  
- na wezwanie i w terminie wskazanym 
przez ministra 
oznaczanie jako archiwalne:  
- po roku od dnia wprowadzenia  
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako archiwalne 

raporty finansowe z wykorzystania środków 
na programy i przedsięwzięcia ustanawiane 
przez ministra: 
 
- (1) program lub przedsięwzięcie związane 
z kształceniem 
 
 
 
 
 
 
- (2) projekt międzynarodowy 
współfinansowany 

wprowadzanie:  
- do dnia 31 marca roku następującego po 
roku, na który zostały przyznane środki 
oraz: 
(1) - do dnia 5 października roku 
akademickiego następującego po roku 
akademickim, na który zostały przyznane 
środki (raport roczny) 
- 60 dni od dnia zakończenia realizacji 
projektu lub zadania w ramach 
programu/przedsięwzięcia (raport 
końcowy)  
(2) - do dnia 31 marca roku 
następującego po roku, w którym zawarto 
umowę lub wydano decyzję (raport 
roczny) 
- 60 dni od dnia zakończenia realizacji 
projektu (raport wstępny końcowy) 
- 30 dni od dnia rozliczenia finansowego 
przez instytucję zagraniczną (raport 
końcowy) 
aktualizowanie:  
- na wezwanie i w terminie wskazanym 
przez ministra 
oznaczanie jako archiwalne:  
- po roku od dnia wprowadzenia  
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako archiwalne 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 116/2019 
z dnia 20 września 2019 r. 

 

 

 

WNIOSEK 

o nadanie/zawieszenie/cofnięcie*  

uprawnień w Systemie POL-on 

 

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres e-mail (w domenie @uwr.edu.pl): …………………………………………………………………………… 

3. Jednostka organizacyjna: ………………………………………………………………………………………………… 

4. Zakres uprawnień (role): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Termin obowiązywania: 

na czas trwania umowy o pracę/na czas określony*: od dnia ……………… do dnia ……………… 

 

 

…………………………………………………………………  
 (data, pieczęć i podpis  

kierownika jednostki organizacyjnej) 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 116/2019  
z dnia 20 września 2019 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zgodności danych ze stanem faktycznym 

 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Stanowisko służbowe: …………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa jednostki organizacyjnej: …………………………………………………………………………………………… 

Zakres danych (moduł/y): ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stan danych na dzień: 31 grudnia ……………… r. 

 

Oświadczam, że dane przekazane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on w zakresie określonym powyżej, są kompletne i zgodne ze 

stanem faktycznym oraz dostępną dokumentacją.  

 

 

 

         ……………………………………… 
Data i podpis 

 
 
 


