
ZARZADZENIE Nr 71/2020 

 

Rektora Politechniki Koszalińskiej 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad dotyczących wprowadzania danych 

do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym 

POL-on w Politechnice Koszalińskiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 w związku z art. 354 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), 

rozporządzenia MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych 

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 496), zarządza się, co następuje. 

§ 1 

Niniejsze zarządzenie określa ogólne zasady wprowadzania danych do 

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

zwanego dalej Systemem POL-on, obejmującym bazy danych: 

1) wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób 

prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej 

prowadzeniu; 

2) wykaz studentów; 

3) wykaz osób ubiegających się o stopień doktora; 

4) wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 

5) repozytorium pisemnych prac dyplomowych; 

6) bazę dokumentów w postępowaniach awansowych; 

7) bazę osób upoważnionych do podpisywania dokumentów; 

8) bazę dokumentów planistyczno-sprawozdawczych. 

§ 2 

Administratorem uczelnianym koordynującym funkcjonowanie Systemu POL-on 

w uczelni jest Pełnomocnik Rektora Politechniki Koszalińskiej ds. POL-on, do 

którego zadań należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym realizowaniem 

zadań związanych z raportowaniem danych do Systemu POL-on; 



2) zarządza uprawnieniami w Systemie na poziomie uczelni, w tym przyznaje 

uprawnienia pracownikom uczelni, niezbędne do realizacji zadań; 

3) zarządza strukturą organizacyjną uczelni w Systemie; 

4) monitoruje zmiany prawne dotyczące Systemu oraz zmiany jego 

funkcjonalności i przekazuje informacje w tym zakresie właściwym 

merytorycznie prorektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych 

uczelni; 

5) formułuje wytyczne i zalecenia dotyczące funkcjonowania Systemu  

w uczelni; 

6) przekazuje właściwym merytorycznie prorektorom informacje o stanie 

danych znajdujących sie w Systemie; 

7) przekazuje Rektorowi informacje o zgodności ze stanem faktycznym 

wprowadzonych danych, co jest podstawą do złożenia oświadczenia 

Rektora; 

8) składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z funkcjonowania Systemu  

w uczelni. 

§ 3 

1. Wprowadzanie danych do Systemu POL-on następuje w sposób bezpośredni 

poprzez interfejs WWW systemu lub pośredni za pomocą masowego importu 

z wewnętrznych systemów informatycznych POL-on w terminach 

określonych rozporządzeniem MNiSW w sprawie danych przetwarzanych  

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

POL-on. Terminy i szczegółowy sposób wprowadzania danych są podane  

w załączniku nr 1. 

2. Za rzetelność i terminowość wprowadzania danych do Systemu POL-on 

odpowiadają kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Poprawianie lub usuwanie danych wprowadzonych do Systemu POL-on jest 

dopuszczalne jedynie przez uczelnianego administratora Systemu POL-on,  

z wyjątkiem zapisów, zgodnie z którymi zmian może dokonać jedynie 

właściwy minister. 

§ 4 

1. Dostęp do danych zawartych w Systemie POL-on ma Rektor oraz upoważnieni 

pracownicy. 



2. Z pisemnym wnioskiem o założenie, zawieszenie lub usunięcie konta  

w Systemie POL-on dla pracownika występują kierownicy jednostek. 

3. W przypadku ustania stosunku pracy, zmiany jednostki/komórki 

organizacyjnej lub zmiany zakresu obowiązków przez osobę posiadającą 

uprawnienia do Systemu POL-on kierownik jednostki, jest zobowiązany 

niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o cofnięcie przyznanych uprawnień. 

4. Kierownicy jednostek dokonują corocznie przeglądu uprawnień nadanych 

pracownikom w danej jednostce i przekazują informacje o zmianach 

Pełnomocnikowi Rektora ds. POL-on. 

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, określa załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

6. Uczelniany administrator Systemu POL-on informuje drogą elektroniczną 

pracownika oraz wnioskodawcę o przyznaniu lub cofnięciu uprawnień. 

7. W przypadku gdy wyznaczeni pracownicy będą przetwarzać dane osobowe w 

Systemie POL-on (pracowników, studentów lub doktorantów) – w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1781) – wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 2, należy 

złożyć kopię upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Systemie 

POL-on wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5 

Pracownik przekazujący dane do System POL-on jest, w szczególności, 

zobowiązany do: 

1) przygotowania, wprowadzania oraz aktualizacji danych w ramach 

przyznanych uprawnień; 

2) bieżącej weryfikacji wprowadzonych danych; 

3) terminowego oraz rzetelnego przekazywania informacji do Systemu POL-

on; 

4) sprawdzania informacji o aktualizacjach Systemu POL-on; 

5) zapoznawania się z obowiązującymi terminami wprowadzania danych; 

6) archiwizacji dokumentacji sprawozdawczej w formie papierowej i/lub 

elektronicznej; 

7) współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. POL-on; 

8) współpracy z pracownikami innych jednostek w przypadku danych 

wprowadzanych do tych samych modułów; 

9) zapoznania się z aktualną instrukcją obsługi Systemu POL-on. 



§ 6 

1. Rektor corocznie składa w Systemie POL-on oświadczenie potwierdzające, że 

dane wprowadzone do baz danych, o których mowa w § 1, są zgodne ze stanem 

faktycznym. Oświadczenie składa się do dnia 31 stycznia według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

2. Na 7 dni przed terminem określonym w ust. 1 kierownicy jednostek 

organizacyjnych Politechniki Koszalińskiej, odpowiedzialni za wprowadzanie 

danych do Systemu POL-on, przekazują potwierdzenie o zgodności ze stanem 

faktycznym wprowadzonych danych, Pełnomocnikowi Rektora ds. POL-on. 

§ 7 

Rektor nadzoruje realizację zadań wynikających z niniejszego zarządzenia. 

§ 8 

1. Do dnia 31 grudnia 2023 r. dane dotyczące uczestników studiów 

doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 

2019/2020 wprowadza się na zasadach dotychczasowych. 

2. W przypadku uruchomienia nowego modułu w Systemie POL-on 2.0 Rektor 

może powierzyć jednostce organizacyjnej czynności w ramach tego modułu 

oraz aktualizuje załącznik, o którym mowa w ust. 1. 

3. Traci moc zarządzenie nr 34/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 

22 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przekazywania 

danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym POL-on w Politechnice Koszalińskiej. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 

 

dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK 

 


