
ZARZĄDZENIE Nr 100/2016 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 października 2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie raportowania danych do 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.) oraz art. 4c ustawy  

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. 

zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 

2016 r. w sprawie raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce  

i Szkolnictwie Wyższym POL-on wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Rektor powołuje uczelnianego koordynatora Systemu POL-on, do zadań którego 

należy w szczególności: 

1) organizacja działań w zakresie funkcjonowania Systemu POL-on w Uniwersytecie; 

2) nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań nałożonych na 

jednostki organizacyjne Uniwersytetu, w tym nad terminowym przekazywaniem 

sprawozdań w Systemie POL-on; 

3) rozpatrywanie wniosków o przyznanie pracownikom uprawnień w Systemie POL-on;  

4) rozpatrywanie uwag i wniosków wpływających z jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu w zakresie funkcjonowania Systemu POL-on w Uniwersytecie;  

5) składanie Prorektorowi ds. finansów i rozwoju corocznych sprawozdań  

z funkcjonowania Systemu POL-on w Uniwersytecie.”; 

2) w § 6 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Dział Kadr informuje niezwłocznie uczelnianego administratora Systemu POL-on  

o rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracownika znajdującego się w wykazie 

osób uprawnionych do Systemu POL-on. Wykaz osób uprawnionych generuje z Systemu 

POL-on administrator tego systemu każdorazowo w przypadku dokonania zmian  

w wykazie uprawnień i udostępnia go Działowi Kadr w postaci pliku elektronicznego  

w usłudze Office 365.”; 

3) w § 8 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2016 r.  

w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników 

naukowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1577).”; 

4) zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazy: 

a) „Prorektor ds. Rozwoju” wyrazami: „Prorektor ds. finansów i rozwoju”, 

b) „Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą” wyrazami: „Prorektor ds. 

nauki”. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  

ds. finansów i rozwoju. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 
 


