
 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 275/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych 

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

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 342 i art. 354 ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, 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, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 stycznia 

2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6.1. Uczestnikami procesu sprawozdawczego są użytkownicy systemu POL-on 

z uprawnieniami do edycji danych oraz pracownicy odpowiedzialni za 

przygotowanie i wprowadzanie (aktualizowanie) danych w systemach 

uczelnianych, z których dane są pobierane. Pracownicy wprowadzają oraz 

aktualizują dane w systemach uczelnianych na bieżąco oraz odpowiadają za 

kompletność i prawidłowość wprowadzonych danych.  

2. Użytkownicy systemu POL-on wprowadzają dane do systemu, a także je 

aktualizują, oznaczają jako archiwalne oraz usuwają na podstawie upoważnienia 

Rektora oraz uprawnień nadanych przez administratora uczelnianego systemu. 

Druk upoważnienia określa Rektor. Użytkownicy systemu są zobowiązani w 

szczególności do:  

1) przygotowywania szczegółowego zakresu danych sprawozdawczych 

zgodnie z ustawą i rozporządzeniem;  

2) prawidłowego, rzetelnego i terminowego wprowadzania 

(aktualizowania, archiwizowania, usuwania) danych z upoważnienia 

Rektora zgodnie z nadanymi uprawnieniami;  

3) bieżącej weryfikacji wprowadzonych danych; 

4) bieżącego śledzenia zmian w systemie w zakresie posiadanych 

uprawnień; 

5) składania oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 2, kierownikowi 

jednostki organizacyjnej o zgodności danych w systemie ze stanem 

faktycznym; 

6) współpracy z innymi użytkownikami systemu i administratorem 

uczelnianym.  

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których pracownicy przygotowują 

lub raportują dane do systemu POL-on sprawują bezpośrednią kontrolę nad 

prawidłowym realizowaniem procesu sprawozdawczego w jednostce, w tym 

sprawują bieżący nadzór nad prawidłowym, rzetelnym i terminowym 

przygotowaniem i raportowaniem danych do systemu POL-on. Do obowiązków 

kierownika jednostki organizacyjnej należy również: 

1) wyznaczanie pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie oraz 

raportowanie danych do systemu; 

2) wprowadzenie do zakresu czynności pracownika obowiązku 

terminowego i rzetelnego przygotowywania oraz raportowania danych 

do systemu POL-on; 

3) bieżąca aktualizacja posiadanych przez pracowników uprawnień w 

systemie; 

4) niezwłoczne informowanie administratora uczelnianego o rozwiązaniu 

stosunku pracy z użytkownikiem systemu w jednostce lub zmianie 

miejsca zatrudnienia w Uniwersytecie.”; 

 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 



 

„§ 9.1. Dostęp do danych w systemie odbywa się za pomocą indywidualnego 

konta, które posiadają: 

1) Rektor;  

2) prorektorzy i dziekani; 

3) Dyrektor Generalny, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy; 

4) administrator uczelniany systemu; 

5) pracownicy będący użytkownikami systemu. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1-3 otrzymują uprawnienia w systemie na 

czas pełnienia funkcji. Pozostali pracownicy otrzymują uprawnienia na wniosek z 

zachowaniem poniższych zasad: 

1) pracownicy muszą posiadać aktualne upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych; 

2) pracownicy zatrudnieni na czas określony mogą otrzymać uprawnienia 

wyłącznie na okres zatrudnienia; 

3) osoby pełniące funkcje kierownicze mogą otrzymać uprawnienia 

wyłącznie na czas jej pełnienia. 

3. Z wnioskiem o nadanie uprawnień w systemie występuje kierownik 

jednostki organizacyjnej zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie 

raportowania danych oraz wykazem ról udostępnionym na dedykowanej stronie 

internetowej wskazanej we wniosku. Dla pracowników jednostek 

organizacyjnych nieujętych w harmonogramie mogą zostać przyznane wyłącznie 

uprawnienia do podglądu danych.  

4. Wniosek składa się do administratora uczelnianego systemu poprzez 

wypełniony i zaakceptowany przez wnioskującego formularz dostępny w 

systemie EZD. Wniosek o nadanie uprawnień dla kierowników jednostek 

organizacyjnych akceptuje Rektor, właściwy prorektor lub osoby wymienione w 

ust. 1 pkt 3. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

5. Wniosek jest weryfikowany przez administratora uczelnianego systemu. W 

przypadku uprawnień do edycji danych administrator określa zakres 

upoważnienia Rektora, o którym mowa w § 6 ust. 2 i przekazuje wniosek do 

Działu Organizacyjnego, który sporządza projekt upoważnienia zgodnie z trybem 

określonym w odrębnym zarządzeniu.  

6. Przyznanie uprawnień w systemie następuje z dniem: 

1) otrzymania przez administratora uczelnianego systemu skanu 

upoważnienia Rektora (lub upoważnienia w formie dokumentu 

elektronicznego), na którym widnieje podpis 

umocowanego  świadczący o przyjęciu nałożonych obowiązków  do 

wprowadzania (aktualizowania, archiwizowania, usuwania) danych w 

systemie – w przypadku edycji danych; 

2) zaakceptowania wniosku przez administratora uczelnianego systemu – 

w przypadku podglądu danych. 

7. Uprawnienia w systemie zostają zawieszone albo cofnięte w przypadku: 

1) wygaśnięcia albo odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych; 

2) wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem 

Uniwersytetu; 

3) zmiany miejsca zatrudnienia w Uniwersytecie; 

4) na wniosek osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i w ust. 3.”; 

 

3) uchyla się § 10; 

 

4) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11.1. Administratora uczelnianego systemu wyznacza Rektor. Szczegółowy 

zakres obowiązków administratora jest określony w karcie stanowiska pracy. 

2. Do zadań administratora uczelnianego systemu, z zastrzeżeniem ust. 1, 

należy w szczególności:  

1) zakładanie i zawieszanie kont użytkownikom systemu;  

2) nadawanie i edytowanie uprawnień do poszczególnych wykazów i baz 

systemu; 

3) prowadzenie rejestru wniosków o nadanie/zawieszenie uprawnień w 

systemie; 

4) monitorowanie aktualizacji i wersji systemu, w tym funkcjonalności 

istniejących modułów oraz informowanie o zaistniałych zmianach 

użytkowników; 



 

5) udzielanie pomocy technicznej użytkownikom systemu w zakresie 

nałożonych na nich obowiązków sprawozdawczych, w tym kontakt z 

helpdeskiem OPI. 

3. Rektor może wyznaczyć więcej niż jednego administratora.”; 

 

5) w Załączniku Nr 1 lp. 19 otrzymuje brzmienie: 

19. Moduł systemu Osoby upoważnione do 
podpisywania dokumentów  

Zakres danych: 

− dane osobowe 
− pełnione funkcje 
− data objęcia i zakończenia pełnienia funkcji 
− odwzorowanie cyfrowe wzoru podpisu 
− odwzorowanie cyfrowe wzoru parafy 

 

niezwłocznie 

archiwizowanie: 
niezwłocznie po 
zakończeniu 
sprawowania funkcji 
 

Biuro Rektora 
Dział Spraw Pracowniczych 
Dział ds. Nauki 

 
oświadczenie: Prorektor 
ds. badań naukowych, 
Prorektor ds. nauczania 

 

 

6) uchyla się Załącznik Nr 2; 

 

7) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 6, 

które wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

R E K T O R  

 
 



 

Załącznik  
do zarządzenia Nr 275/2022 
z dnia 19 grudnia 2022 r. 
 
Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 2/2022 
z dnia 4 stycznia 2022 r. 

Nr wniosku: ……………………………………………………………….. 
    (wypełnia administrator) 
 

 
 

Wniosek o nadanie uprawnień w systemie 

Dane użytkownika 
- imię i nazwisko:  

- adres e-mail (uwr.edu.pl):  

- jednostka organizacyjna:  

Posiada aktualne upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych 

(podkreślić właściwe) 

- studentów i absolwentów  

- doktorantów 

- pracowników i byłych pracowników 

Nazwa systemu* 
- POL-on 

- SEDN  

- JSA 

- PBN/WORK_IMPORTER  

  (dla osób posiadających konto w PBN) 

Rodzaj uprawnień* 
- nadanie uprawnień  

- cofnięcie uprawnień 

- zawieszenie konta 

Zakres uprawnień (role) 

- wykaz ról dostępny na stronie: 

https://it.uwr.edu.pl/system-pol-on/  

 

 

 

Termin obowiązywania 
- czas nieokreślony/określony do:*  

Wnioskujący  

(akceptacja w EZD) 

 

- imię i nazwisko:  

- funkcja:  

Data wpływu  

 
 

Uwagi administratora 

 
 

Decyzja administratora* 
- nadano uprawnienia z dniem:  

- cofnięto uprawnienia z dniem:  

- zawieszono konto z dniem:  

* niepotrzebne skreślić 

 

  

 

  

https://it.uwr.edu.pl/system-pol-on/

