
ZARZĄDZENIE Nr 26/2023 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 8 lutego 2023 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 § 11 

otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 11.1. Administratora uczelnianego systemu powołuje Rektor zarządzeniem. 

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/cofnięcie 

uprawnień w systemie; 

4) pełnienie roli wyłącznego menadżera aplikacji Polskiej Bibliografii 

Naukowej; 

5) monitorowanie aktualizacji i wersji systemu, w tym funkcjonalności 

istniejących modułów oraz informowanie o zaistniałych zmianach 

użytkowników; 

6) udzielanie pomocy technicznej użytkownikom systemu w zakresie 

nałożonych na nich obowiązków sprawozdawczych, w tym kontakt  

z helpdeskiem Ośrodka Przetwarzania Informacji. 

3. Rektor może powołać więcej niż jednego administratora.”. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lutego 

2023 r.  

 

 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

R E K T O R 

 

 


