
 

 

 
ZARZĄDZENIE 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 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, w związku z art. 342 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późniejszymi zmianami) 
zarządza się, co następuje:  
 

§ 1. W zarządzeniu 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1/ w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na koniec okresu sprawozdawczego określonego przepisami prawa 
pracownicy składają Rektorowi oświadczenie, że wprowadzone przez nich 
dane są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym tzn. odzwierciedlają 
stan danych zawarty w dokumentacji papierowej i/lub w uczelnianych 
systemach informatycznych. Oświadczenia składa się na formularzach, 
których wzory określają: Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia  
(w zakresie danych wprowadzonych bezpośrednio do Systemu POL-on lub/i 
do uczelnianych systemów informatycznych) i Załącznik Nr 2a do 
niniejszego zarządzenia (w zakresie danych zaimportowanych do Systemu 
POL-on z uczelnianych systemów informatycznych).”; 

2/ Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia; 

3/ dodaje się Załącznik Nr 2a w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi ds. 

informatycznych. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 154/2018 
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA 

o zgodności danych ze stanem faktycznym 

dot. danych wprowadzonych bezpośrednio do Systemu POL-on  

lub/i do uczelnianych systemów informatycznych 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, że dane wprowadzone przeze mnie bezpośrednio do Systemu POL-on/do 

uczelnianych systemów informatycznych w celu przekazania do Systemu POL-on* są 

prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić 



 

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 154/2018 
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA 

o zgodności danych ze stanem faktycznym 

dot. danych zaimportowanych do Systemu POL-on z uczelnianych systemów informatycznych 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczam, że dane zaimportowane przez mnie do Systemu POL-on odzwierciedlają stan 

danych zawarty w uczelnianych systemach informatycznych.  

 

 

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

 
 


