
ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2015 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji  

o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 34a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się,  
co następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 
Wyższym POL-on wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Dziekani wydziałów powołują wydziałowych koordynatorów Systemu POL-on, do 
zadań których należy w szczególności: 

1) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Systemu POL-on na wydziałach; 
2) kontrolowanie i monitorowanie stanu wykonania zadań w Systemie POL-on 

nałożonych na wydziały; 
3) współpraca z uczelnianym administratorem Systemu POL-on w zakresie 

przyznawania pracownikom wydziałów uprawnień do Systemu POL-on; 
4) współpraca z Działem Kadr, Działem Nauczania i Działem Informatycznych 

Systemów Obsługi Studiów w zakresie masowego importu danych dotyczących 
nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów, w szczególności przy 
analizie błędów zgłaszanych przez System POL-on po wykonanym imporcie danych; 

5) współpraca z Działem Nauczania w przygotowywaniu sprawozdania rocznego z 
działalności uczelni; 

6) przygotowywanie sprawozdań dla dziekana wydziału w zakresie wykonanych na 
wydziale zadań w Systemie POL-on.  

3. Rektor powołuje spośród pracowników Uniwersytetu uczelnianego administratora 
Systemu POL-on, do zadań którego należy w szczególności: 

1) zarządzanie uprawnieniami w Systemie POL-on; 
2) zarządzanie strukturą organizacyjną Uniwersytetu w Systemie POL-on; 
3) monitorowanie zmian zachodzących w Systemie POL-on w zakresie wdrażania 

nowych wersji, które mogą mieć wpływ na kształt i jakość przekazywanych przez 
Uniwersytet danych; 

4) przedstawianie wytycznych i zaleceń dotyczących funkcjonowania Systemu  
POL-on w Uniwersytecie; 

5) przygotowywanie na zlecenie Prorektora ds. Rozwoju informacji dotyczących 
zakresu i stanu danych znajdujących się w Systemie POL-on.”;  

 
2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5.1. Wydziały wprowadzają bezpośrednio w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów 
(USOS) dane dotyczące:  

1) nauczycieli akademickich tj.:  
a) minimum kadrowe kierunków studiów, 
b) roczny wymiar zajęć dydaktycznych, 
c) uprawnienia do nadawania stopni naukowych; 

2) studentów i doktorantów, zgodnie z zakresem określonym w art. 170c ust. 2  
i art. 201a ust. 2 ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów 
i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1301). 

2. Dane zgromadzone w USOS przenoszone są następnie do Systemu POL-on poprzez 
pliki masowego importu danych przez: 

1) Dział Informatycznych Systemów Obsługi Studiów - dane dotyczące studentów  
i doktorantów, zgodnie z zakresem określonym w ust. 1 pkt 2; 
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2) Dział Kadr - dane dotyczące nauczycieli akademickich, zgodnie z zakresem 
określonym w art. 129a ust. 2 ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego 
wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1303).”. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 


