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Zarządzenie Nr 57/2021 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 
z dnia 01 września 2021 r. 

 

w sprawie: ustalenia zasad wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego 
Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 
 

Na podstawie: 
- art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 353 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), 
- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego z dnia 6 marca 2019  
roku  w sprawie  danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o 
Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496 z późn. zm.)  
-  § 37 ust.2 pkt. 2 Statutu Uczelni 
 
zarządzam, co następuje: 

§1 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji i podziału zadań dotyczących POL-on, 
wynikających w szczególności z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce, w tym w zakresie wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu  
Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, określa się obowiązki 
jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Państwowej Uczelni Zawodowej 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

 
1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

 
1) Uczelni, PUZ w Ciechanowie – należy przez to rozumieć Państwową Uczelnię 

Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, 
2) Systemie - należy przez to rozumieć Zintegrowany System Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on; 
3) Uczelnianym Koordynatorze do spraw Systemu POL-on - należy przez to 

rozumieć osobę wskazaną przez Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. 
Ignacego Mościckiego w Ciechanowie do koordynowania Systemem POL-on w 
Uczelni; 

4) administratorze Systemu - należy przez to rozumieć osobę powołaną przez   
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 
Ciechanowie  do  pełnienia tej funkcji; 

5) użytkowniku   Systemu   -   należy  przez to rozumieć pracownika  Państwowej 
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Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, któremu 
przydzielono odpowiednie role w Systemie; 

6) roli w Systemie - należy przez to rozumieć nadawanie użytkownikowi 
Systemu przez administratora Systemu uprawnienia dostępu do 
poszczególnych funkcjonalności Systemu. 

2. Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych i samodzielne stanowiska 
PUZ w Ciechanowie są zobowiązani do współpracy w celu realizacji zadań Uczelni 
w zakresie wprowadzania danych do Systemu. 

§2 

1. Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 
nadzoruje funkcjonowanie Systemu w Uczelni przy wsparciu prorektora. 

2. Dziekani nadzorują prawidłowość, kompletność i terminowość przekazywania danych 
dotyczących studentów poszczególnych kierunków studiów, w zakresach które im 
podlegają. 

§3 

1. Proces przygotowywania, ewidencji i przekazywania danych do Systemu w imieniu rektora 
realizuje Uczelniany Koordynator do spraw Systemu POL-on. 

2. Do zadań Uczelnianego Koordynatora do spraw Systemu POL-on należy w szczególności:  
1) monitorowanie funkcjonalności istniejących modułów i informowanie 

użytkowników o udostępnieniu, konieczności uzupełnienia modułów w określonym 
terminie, w tym nowych modułów, w Systemie oraz informowanie rektora o planach i 
faktycznych zmianach Systemu; 

2) przydzielanie i egzekwowanie obowiązków użytkowników Systemu; 
3) nadzorowanie terminowego i rzetelnego przekazywania danych do Systemu; 
4) raportowanie do rektora stanu realizacji zadań w zakresie przekazywania danych do 

Systemu; 
5) zgłaszanie rektorowi wszelkich informacji o ryzyku mogącym zakłócić rzetelność, 

prawidłowość i terminowość przekazywania danych do Systemu wraz ze wskazaniem 
rozwiązań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka; 

6) współpraca z administratorem Systemu i użytkownikami Systemu; 
7) gromadzenie i archiwizowanie wniosków o założenie konta użytkowników w  

     Systemie. 

§4 

Do zadań administratora Systemu POL-on należy w szczególności: 
1) zarządzanie (tworzenie lub dezaktywowanie) kontami użytkowników w Systemie, 
2) nadawanie i modyfikacja uprawnień do właściwych modułów, 
3) nadzorowanie     przestrzegania     zasad     bezpieczeństwa     danych     przesyłanych 

elektronicznie, 
4) udzielanie pomocy technicznej użytkownikom Systemu, 
5) zarządzanie słownikami i parametrami Systemu. 
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§5 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za terminowe, prawidłowe i kompletne 
przekazywanie danych do Systemu, w ramach kierowanej przez niego jednostki. 

2. Do zadań kierownika jednostki organizacyjnej należy w szczególności:           
1) wnioskowanie do Uczelnianego Koordynatora do spraw Systemu POL-on o utworzenie,  
        likwidację lub zawieszenie konta użytkownika w Systemie oraz o nadanie, cofnięcie, 
       modyfikację uprawnień dla użytkownika Systemu; 
2) informowanie Uczelnianego Koordynatora do spraw Systemu POL-on o zmianach 

w formie  zatrudnienia   użytkownika   Systemu   mających   wpływ   na   terminowość 
i rzetelność przekazywania danych, w tym w szczególności np.: rozwiązanie stosunku 
pracy,   długotrwałą   nieobecność,   urlop   macierzyński,   urlop   rodzicielski,   urlop 
wychowawczy; 

3) wprowadzenie do zakresu czynności pracownika informacji o obowiązku 
terminowego i należytego wprowadzania i przekazywania danych do Systemu; 

4) nadzór nad poprawnością danych wprowadzonych do Systemu przez pracownika 
danej jednostki organizacyjnej. 

3. Wniosek   o   nadanie,   cofnięcie,   modyfikację   uprawnień   dla   kierownika   jednostki 
organizacyjnej składa jego bezpośredni przełożony, zgodnie ze strukturą organizacyjną 
PUZ w Ciechanowie. W przypadku ustania stosunku pracy lub zmiany stanowiska pracy, 
albo zakresu obowiązków pracownika, bezpośredni przełożony jest zobowiązany 
niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o zawieszenie, zmianę lub wycofanie dotychczas 
nadanych uprawnień w Systemie. 

4. Wnioski   należy  składać   w  formie   papierowej   lub   elektronicznie   do   Uczelnianego 
Koordynatora do spraw Systemu POL-on. 

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

6. Na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, Uczelniany 
Koordynator   do   spraw   Systemu   POL-on   sporządza   upoważnienie,   według   wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

7. Nadanie uprawnień do pracy w Systemie POL-on pracownikowi PUZ w Ciechanowie, 
którego działania są związane z przetwarzaniem danych osobowych, może nastąpić tylko 
wtedy, gdy posiada on stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

8. Uczelniany Koordynator do spraw Systemu POL-on prowadzi rejestr upoważnień, o których 
mowa w ust. 6, nadanych użytkownikom Systemu do poszczególnych funkcjonalności 
Systemu. 

§6 

1. Za rzetelne, terminowe wprowadzanie, przekazywanie i aktualizację danych do Systemu 
odpowiada użytkownik Systemu. 

2. Do zadań użytkownika Systemu należy w szczególności: 
 

1) niezwłoczne usuwanie wszelkich błędów we wprowadzonych danych; 
2) systematyczne monitorowanie informacji dostępnych w Systemie dotyczących nowych 
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zadań wynikających z nowelizacji przepisów lub aktualizacji, modernizacji Systemu 
w obsługiwanych   modułach   i   niezwłoczne   zgłaszanie   kierownikowi   jednostki 
organizacyjnej konieczności rozszerzenia zakresu wprowadzanych danych; 
archiwizowanie dokumentacji sprawozdawczej w formie papierowej lub 
elektronicznej; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa danych w Systemie poprzez: 
a) ochronę parametrów i danych dostępowych do konta przed osobami trzecimi, 
b) właściwe posługiwanie się kontem w Systemie, w tym nieudostępnianie loginu 

i hasła osobom trzecim, 
c) niezwłoczne informowanie Uczelnianego Koordynatora ds. Systemu POL-on oraz 

administratora Systemu o każdym przypadku nieprawidłowego lub nietypowego 
działania Systemu, utraty loginu lub hasła, możliwości wykorzystania danych 
zawartych w Systemie przez nieuprawnione osoby lub do celów innych niż 
sprawozdawcze. 

3. Każdy kierownik jednostki organizacyjnej przekazujący merytoryczne dane do Systemu, jest 
zobowiązany do złożenia oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym, kompletności i 
terminowości wprowadzonych danych do Systemu, co stanowić będzie podstawę do 
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 354 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 

§7 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do szczególnej staranności przy realizacji 
wymienionych w niniejszym zarządzeniu zadań ze względu na ewentualne konsekwencje, 
albowiem: 
1) nieprawidłowe,   nierzetelne   lub   nieterminowe  wprowadzenie  danych   i   informacji 

do Systemu POL-on może skutkować wstrzymaniem finansowania ze strony ministra do 
czasu usunięcia nieprawidłowości; 

2) minister może na Uczelnię nałożyć administracyjną karę pieniężną w wysokości do 
50 000 zł w przypadku niewprowadzenia do systemu POL-on danych, o których mowa 
w art. 343 ust. 1, art. 344 ust. 1, art. 345 ust. 1, art. 346 ust. 1, art. 348 ust. 1 lub 
w przepisach wydanych na podstawie art. 353 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i  nauce z dnia  20 lipca  2018  roku, a także w przypadku  ich  niezaktualizowania, 
niezarchiwizowania lub nieusunięcia z Systemu POL-on, zgodnie z art. 431 ust. 2 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. 

§8 

Dane w Systemie muszą być uzupełniane na bieżąco, chyba że inny termin raportowania 
wynika z odpowiednich przepisów prawa. 

§ 9 

1. W przypadku wpływania dokumentów stanowiących źródło danych ujawnianych w 
POL-on do działu innego niż dział zobowiązany do wprowadzenia danych, osoba 
zobowiązana do wprowadzenia danych zobowiązana jest do systematycznej 
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weryfikacji wpływu dokumentów do innych działów, wypożyczenia ich w celu 
wprowadzenia danych, a po wykorzystaniu ich do niezwłocznego zwrotu.  

2. Dziekanaty zobowiązane są do przekazywania Koordynatorowi Uczelni ds. POL-on 
oraz Kierownikowi Działu Kształcenia i Spraw Studenckich w terminie 7 dni od 
wystąpienia informacji o zdarzeniach wymagających ujawnienia w POL-on przez te 
osoby, zaś informacje o zmianach danych osobowych studentów i skreśleniach 
wprowadzają na bieżąco dziekanaty.  

 
§10 

Wprowadza się szczegółowy podział zadań do wykonywania w Systemie przez 
poszczególne jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska PUZ w Ciechanowie, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§11 
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 września 2021 r. 
 
 
          Rektor 
          Dr inż. Grzegorz Koc 
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           Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 57/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 01.09.2021 r. 
Odpowiedzialność oraz szczegółowy zakres danych wprowadzanych do systemu POL-on 

I. WYKAZ PRACOWNIKÓW (nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących 
działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu) 
 

Dane wprowadzane do 
systemu 
 

Osoba odpowiedzialna Szczegółowy zakres danych Obowiązujące terminy 
wprowadzenia danych 

Dane personalne Kierownik Działu 
Spraw Osobowych 
 
 
 
 

- Imiona i Nazwisko 
- Numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu 
potwierdzającego  tożsamość oraz nazwa państwa, które go wydało 
- Obywatelstwo 
- Nazwa państwa urodzenia - w przypadku cudzoziemców 
- Rok urodzenia 
- Płeć 
- Numer elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and 
Contributor ID) 

- 30 dni od zatrudnienia 
Aktualizacja danych: 
- w terminie 30 dni od 
dnia zaistnienia zmiany 
lub uzyskania informacji o 
zmianie 
 

Informacje o tytule 
zawodowym, stopniu 
doktora, stopniu 
doktora habilitowanego, 
uprawnień 
równoważnych z 
uprawnieniami doktora 
habilitowanego lub 
tytule profesora albo 
równoważnym tytule 
zawodowym lub stopniu 
uzyskanym za granicą 

Kierownik Działu 
Spraw Osobowych 
 
 

- Stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki W przypadku nadania stopnia za 
granicą — dodatkowo:  

a) Nazwa państwa, w którym nadano stopień  
b)  Informacja, czy stopień został nadany przez instytucję, o której mowa w art. 

328 ust.  1 i 2 ustawy, czy został uznany za równoważny na podstawie 
umowy międzynarodowej czy w drodze postępowania nostryfikacyjnego 

- Nazwa podmiotu krajowego, który nadał tytuł zawodowy albo stopień 
- Nazwa instytucji zagranicznej, która nadała tytuł zawodowy albo stopień 
- Nazwa podmiotu nostryfikującego dyplom ukończenia studiów albo stopień 
- Rok uzyskania tytułu zawodowego, stopnia albo tytułu profesora 
-   Nazwa kierunku ukończonych studiów 
- Dziedzina nauki albo dziedzina nauki i dyscyplina naukowa albo dziedzina 
sztuki i dyscyplina artystyczna, w których został nadany stopień 
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-  Dziedzina nauki albo dziedzina sztuki  albo dziedzina i dyscyplina naukowa albo 
dyscyplina artystyczna lub dyscypliny, w których został nadany tytuł profesora 
-   W   przypadku   nabycia   uprawnień   równoważnych z   uprawnieniami   wynikającymi 
z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 
226 ust. 2 ustawy - dodatkowo:  

a) data nabycia uprawnień 
b)  dziedzina i dyscyplina, w których zostały nabyte uprawnienia 
c)   nazwa podmiotu, w którym zostały nabyte uprawnienia 

Informacje o zajęciach 
prowadzonych w 
ramach poszczególnych 
programów studiów 

Dział Kształcenia  i 
Spraw Studenckich 

- Nazwa uczelni 
- Nazwa kierunku studiów 
- Poziom studiów 
- Profil studiów 
- Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku 
akademickim 

21 dni od dnia 
rozpoczęcia roku 
akademickiego 

Dziedzina i dyscyplina 
wskazana w 
oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 343 ust. 7 
ustawy3 

Kierownik Działu 
Spraw Osobowych 

- Nazwa podmiotu zatrudniającego, lub na rzecz którego jest wykonywana 
działalność naukowa 
- Data złożenia oświadczenia 

Oświadczenie o dyscyplinie 
- nowo zatrudniony 
- 14 dni od zatrudnienia, nie 
później niż do 31 grudnia. 
Nauczyciel może złożyć 
oświadczenie o 
reprezentowaniu 
maksymalnie 2 dyscyplin. 

Informacje o zaliczeniu 
do liczby pracowników, 
o której mowa w art. 
265 ust. 4 ustawy 

- Dyscyplina wskazana w oświadczeniu 
- Data złożenia oświadczenia 
- Data obowiązywania oświadczenia 

Informacje o podmiocie 
i  dyscyplinach, o 
których mowa w art. 
265 ust. 13 ustawy 

- Data złożenia oświadczenia 
- Informacja o przypisaniu osiągnięć do dyscypliny 

Art. 328 ust.1 i 2 
1. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nadany przez uprawnioną instytucję działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest równoważny 
z odpowiednim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki, o których mowa w ustawie. 
2. Stopień doktora nadany przez Europejski Instytut Uniwersytecki, zgodnie z Konwencją powołującą Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzoną we Florencji dnia 19 
kwietnia 1972 r., jest równoważny ze stopniem doktora. :  

Art. 226 ust. 2. Decyzję w sprawie nabycia uprawnień wydaje w stosunku do osoby zatrudnionej w: 1) uczelni - rektor 
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Informacje o 
podstawowym miejscu 
pracy i miejscu 
dodatkowego 
zatrudnienia 

Kierownik Działu Spraw 
Osobowych 
 

- Podstawa nawiązania stosunku pracy 
- Data nawiązania stosunku pracy 
- Okres na jaki nawiązano stosunek pracy 
- Informacja, czy uczelnia stanowi dla nauczyciela akademickiego podstawowe 
miejsce pracy 
-  Nazwa    podmiotu    będącego    miejscem    dodatkowego    zatrudnienia  
   nauczyciela akademickiego  
- Wskazanie przynależności pracownika do grupy pracowników: 

a) dydaktycznych  
b) badawczych 
c) badawczo-dydaktycznych 

- Nazwa stanowiska pracy 
- Informacja, czy pracownik prowadzi działalność naukową albo czy bierze w niej 
udział 

W pierwszym dniu pracy  
Aktualizacja danych w 
ciągu 30 dni od 
zaistnienia zmiany 

Art. 343 ust. 7. Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składa rektorowi, dyrektorowi 
instytutu PAN, dyrektorowi instytutu badawczego, dyrektorowi instytutu międzynarodowego lub osobie kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, 
oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje. 

 Art. 265 ust. 4. Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia 
ewaluacji co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem 
działalności naukowej w tej dyscyplinie. 

Art. 265 ust. 13. Osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji, składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach 
poszczególnych dyscyplin, o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8, a w przypadku doktoranta: 

1) w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo 
2) w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska. 
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Informacje o 
stanowisku pracy 

Kwestor - Źródło finansowania stanowiska pracy:  
a) subwencje, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy 
b) środki własne podmiotu  
c) środki w ramach przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego 

odpowiednio przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i 
nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju lub Narodowe Centrum Badań  

d) środki pozyskane w ramach programu lub konkursu ogłoszonego przez 
instytucję zagraniczną  

e) inne środki pozyskane ze źródeł zagranicznych  
f) środki z innych źródeł niż wymienione w lit. a-e 

30 dni od daty 
zatrudnienia, nawiązania 
współpracy lub zmiany 
źródła finansowania 

Kierownik Działu Spraw 
Osobowych 
 

- Data ustania stosunku pracy 
- Wymiar czasu pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

W dniu ustania 
zatrudnienia najpóźniej 
30 dni od dnia zaistnienia 
zmiany 

 
 
 
Art. 365. 1. utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym: 
a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, 
b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz realizację inwestycji w obszarze działalności 
    dydaktycznej, 
c) rozwój zawodowy pracowników uczelni,  
d) przedsięwzięcie „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości"; 
2. utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym: 
a)   prowadzenie działalności naukowej, 
b)   realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, 
c)   kształcenie w szkole doktorskiej,  
d)   komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,  
e)   program „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza",  
f)   program „Regionalna inicjatywa doskonałości",  
g) rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach badawczych oraz instytutach międzynarodowych 
 
 
 



5 
 

Informacje o wymiarze 
czasu pracy 

Dział Kształcenia  
i Spraw Studenckich 

- Roczny wymiar zajęć dydaktycznych Z początkiem roku 
akademickiego 

Informacje o czasie 
pracy związanej z 
prowadzeniem 
działalności naukowej w 
poszczególnych 
dyscyplinach 

Kierownik Działu Nauki 
i Współpracy 
Międzynarodowej 

- Udział czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w  
   poszczególnych dyscyplinach z dokładnością do 1/4 

30 dni od dnia złożenia 
oświadczenia 

Kierownik Działu Spraw 
Osobowych 
 

- Liczba dni, w których pracownik w danym roku:  
a) przebywał na urlopie bezpłatnym, urlopie macierzyńskim, urlopie na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie 
wychowawczym, urlopie rodzicielskim lub urlopie dla poratowania zdrowia, 

b) pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne - według   
  stanu na dzień 31 grudnia 

Wg stanu na dzień 31 
grudnia danego roku 

Informacje o 
kompetencjach i 
doświadczeniu 
pozwalających na 
prawidłową realizację 
zajęć w ramach 
programu studiów — w 
przypadku innych osób 
prowadzących zajęcia 

Kierownik Działu 
Kształcenia  i Spraw 
Studenckich 

- Nazwa instytucji, w której doświadczenie zostało zdobyte 
- Zakres zdobytego doświadczenia 
- Okres zatrudnienia, w ramach którego doświadczenie było zdobywane 
- Zakres posiadanych kompetencji naukowych, dydaktycznych lub praktycznych 
 

Po podpisaniu umowy 

Informacje o pełnionych 
funkcjach 
kierowniczych w uczelni  
 
 
 
 

Koordynator Uczelniany 
ds. POL-on 

- Nazwa uczelni 
- Nazwa pełnionej funkcji kierowniczej 
- Zakres obowiązków związanych z pełnioną funkcją kierowniczą 
- Data rozpoczęcia pełnienia funkcji kierowniczej 
- Data zakończenia pełnienia funkcji kierowniczej 
- Dane kontaktowe związane z pełnioną funkcją kierowniczą: 

a) adres służbowej poczty elektronicznej 
b) numer telefonu służbowego 
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Informacje o 
prawomocnym 
orzeczeniu kary 
dyscyplinarnej, o której 
mowa w art. 276 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, oraz o 
prawomocnym 
orzeczeniu, o którym 
mowa w art. 180 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny 
wykonawczy (tj. Dz. z 
2021 r. poz. 53 z 
późn.zm.) 

Kierownik Działu Spraw 
Osobowych 
 

- Informacje o orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276   
   ust. 1 pkt 4-8 ustawy: 

a) data wydania, 
b) data uprawomocnienia się, 
c) sygnatura, 
d) nazwa komisji dyscyplinarnej, przed którą wszczęto postępowanie, 
e) nazwa komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie, 
f) rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej, 
g) wymiar orzeczonej kary dyscyplinarnej, 
h) data zakończenia kary dyscyplinarnej, 
i) data zatarcia kary dyscyplinarnej; 

 

- Informacje o orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6  
 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 53 z 
późn.zm.): 

a) data wydania, 
b) data uprawomocnienia się, 
c) sygnatura, 
d) nazwa sądu, który wydał wyrok, 
e) rodzaj orzeczonego środka karnego, 
f) wymiar orzeczonego środka karnego, 
g) data, od której nastąpił zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania 

zawodu, nauczyciela akademickiego, 
h) data zatarcia skazania 

 

Art. 276 ust. 1 pkt. 4) pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta oraz członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia 
doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na okres od roku do 5 lat; 5) pozbawienie prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 
5 lat; 6) wydalenie z pracy w uczelni; 7) wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywan ia pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat; 8) 
pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat. 

 Art. 180 W razie orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, sąd przesyła odpis wyroku właściwemu organowi 
administracji rządowej lub samorządu terytorialnego oraz pracodawcy albo instytucji, w której skazany zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem 
zawód. Jeżeli skazany zajmuje stanowisko kierownicze lub inne odpowiedzialne stanowisko, sąd przesyła odpis wyroku również właściwej jednostce nadrzędnej. W odpisie 
wyroku nie ujawnia się danych pokrzywdzonego. 
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Informacje o 
osiągnięciach 
naukowych i 
artystycznych 

Kierownik Działu Nauki 
i Współpracy 
Międzynarodowej 

- Informacje o uzyskanym patencie na wynalazek: 
a) tytuł wynalazku, 
b) nazwa podmiotu, który uzyskał patent, 
c) numer patentu, 
d) nazwa podmiotu udzielającego patentu, 
e) nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę, 
f) data ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" lub 

równoważnym biuletynie za granicą, 
g) data i numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, 
h) dyscyplina naukowa, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy , 
i) nazwa podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

265 ust. 13 ustawy, 
j) imiona i nazwiska pozostałych współtwórców wynalazku oraz - jeżeli są 

znane - numery ORCID; 

 

- Informacje o uzyskanym prawie ochronnym na wzór użytkowy: 

a) tytuł wzoru użytkowego, 
b) nazwa podmiotu, który uzyskał prawo ochronne, 
c) numer prawa ochronnego, 
d) nazwa podmiotu udzielającego prawa ochronnego, 
e) nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę, 
f) data ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" lub 

równoważnym 
biuletynie za granicą, 

g) data i numer zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, 
h) dyscyplina naukowa, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, 
i) nazwa podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

265 ust.13 ustawy, 
j) imiona i nazwiska pozostałych współtwórców wzoru użytkowego oraz - 

jeżeli są znane - numery ORCID; 
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- Informacje o uzyskanym wyłącznym prawie hodowcy do odmiany rośliny: 

a) nazwa gatunku, 
b) nazwa odmiany, 
c) nazwa podmiotu uprawnionego, 
d) numer w księdze ochrony wyłącznego  prawa prowadzonej  przez 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub 
równoważny z zagranicy, w szczególności przyznany przez 
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO), 

e) nazwa podmiotu przyznającego wyłączne prawo, 
f) data przyznania wyłącznego prawa, 
g) nazwy państw, na terytorium których uzyskano ochronę, 
h)  dyscyplina naukowa, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy 
i)   nazwa podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
265 ust. 13 ustawy; 
 j)   imiona    i   nazwiska  pozostałych  osób,  które  wyhodowały    

albo   odkryły i wyprowadziły odmianę rośliny, oraz -jeżeli są znane  
numery  ORCID; 

Informacje o artykułach naukowych: 

a) DOI     (Digital     Object     Identifier     -     cyfrowy     identyfikator    
dokumentu elektronicznego),   a   w   przypadku  jego   braku   -   adres   
strony   internetowej zawierającej pełny tekst artykułu naukowego, jeżeli 
znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej 
zawierającej informacje o artykule, 

b) tytuł artykułu naukowego, 
c) dyscyplina naukowa, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, 
d) nazwa podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
265 ust.13 ustawy , 
e) liczba wszystkich autorów artykułu naukowego, 
f) imiona i nazwiska pozostałych współautorów artykułu naukowego oraz -

jeżeli są znane - numery ORCID, 
g) informacja, czy artykuł naukowy jest artykułem recenzyjnym, 
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h) informacja, czy artykuł naukowy został opublikowany w recenzowanych 
materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej - jeżeli tak, informacje 
dotyczące konferencji: 

              -   nazwa, 
               -  data, 

                      -  miejsce, 
i)  tytuł czasopisma naukowego oraz ISSN – Międzynarodowy  
   Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial   
Number ) lub eISSN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer 
Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), 

       j)    rok opublikowania artykułu naukowego,  
k)   tom lub zeszyt czasopisma naukowego, jeżeli posiada, 
l)    numery stron, jeżeli posiada, 

       m) informacje dotyczące otwartego dostępu do artykułu naukowego ( Open Access ) 
w tym: 
- sposób, w jaki artykuł naukowy został udostępniony (otwarte czasopismo,  otwarte 
repozytorium, inne), 
- wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, 
ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana, inna), 
-  otwarta licencja, na jakiej artykuł naukowy jest dostępny ( Creative Commons -  
Uznanie autorstwa (CC-BY), Creative Commons  
- Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (CC-BY-SA), Creative    Commons 
-  Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC), Creative Commons - 
Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC-BY-ND), Creative Commons 
- Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-
BY-NC-SA), Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez 
utworów zależnych(CC-BY-NC-ND), inna otwarta licencja), 
- daty udostępnienia artykułu naukowego w sposób otwarty, 
- informacja, czy udostępnienie nastąpiło przed opublikowaniem, w dniu 
opublikowania albo po opublikowaniu, 
- liczba miesięcy, jakie upłynęły od dnia opublikowania do dnia udostępnienia 
artykułu naukowego w sposób otwarty; 
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Informacje o monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii 
naukowych: 

a) DOI    (Digital Object Identifier - cyfrowy    identyfikator    dokumentu 
elektronicznego),   a   w   przypadku  jego   braku   -   adres   strony   
internetowej zawierającej pełny tekst monografii naukowej, jeżeli 
znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej 
zawierającej informacje o monografii, 

b) tytuł monografii naukowej oraz ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany 
Numer Książki ( International Standard Book Number) lub ISMN-
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego  
( International  Standard Music Number), 

c) rola osoby (autor albo redaktor, a w przypadku przekładu – autor      
przekładu), 

d) liczba wszystkich autorów monografii naukowej, 
e) imiona i nazwiska pozostałych współautorów i redaktorów monografii 

naukowej oraz -jeżeli są znane - numery ORCID, 
f) wydawca monografii naukowej, 
g) rok wydania monografii naukowej, 
h) dyscyplina naukowa, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, 
i) nazwa podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

265    ust.13 ustawy ,  
j) informacja, czy monografia naukowa stanowi przekład: 

- na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury, 
- na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, 
wydanego w języku polskim, 

k) informacja, czy monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu 
źródłowego,  
1) informacja, czy monografia naukowa została zgłoszona do oceny 
eksperckiej dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy - jeżeli tak, to 
wynik oceny (pozytywna albo negatywna), 
 m) informacje dotyczące otwartego dostępu do monografii naukowej (Open 
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Access),w tym: 
- sposób, w jaki monografia naukowa została udostępniona (witryna 
wydawcy, otwarte repozytorium, inne), 
- wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja 
autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana, 
inna), 
- otwarta licencja, na jakiej monografia naukowa jest dostępna (Creative 
Commons) 
- Uznanie autorstwa (CC-BY), Creative Commons - Uznanie autorstwa - 
Na tych samych warunkach (CC-BY-SA), Creative Commons - Uznanie 
autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC), Creative Commons - 
Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych (CC-BY-ND), Creative 
Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych 
samych warunkach (CC-BY-NC-SA), Creative Commons - Uznanie 
autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-
ND), inna otwarta licencja), 
-    daty udostępnienia monografii naukowej w sposób otwarty, 
- informacja,   czy   udostępnienie   nastąpiło   przed   opublikowaniem,   w   
dniu opublikowania albo po opublikowaniu, 
- liczba miesięcy, jakie upłynęły od dnia opublikowania do dnia 
udostępnienia monografii naukowej w sposób otwarty; 

- Informacje o rozdziałach w monografiach naukowych, jeżeli w monografii  
   są wskazani autorzy rozdziałów: 

a) informacje o monografii naukowej, której fragment stanowi dany rozdział, 
b) tytuł rozdziału, 
c) imiona i nazwiska pozostałych współautorów rozdziału oraz - jeżeli są 

znane - numery ORCID, 
d) dyscyplina naukowa, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, 
e) nazwa podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

265 ust. 13 ustawy; 
- Informacje o osiągnięciach artystycznych: 

a) rodzaj osiągnięcia artystycznego określony w przepisach wydanych na 
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy, 

b) tytuł dzieła, 
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c) imiona i nazwiska pozostałych współautorów osiągnięcia artystycznego 
oraz - jeżeli są znane - numery ORCID, 

d) dyscyplina artystyczna, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, 
e) nazwa podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 

265 ust. 13 ustawy, 
f) nazwa państwa realizacji lub pierwszego upublicznienia osiągnięcia 

artystycznego, 
g) charakterystyka osiągnięcia artystycznego, 
h) rok realizacji lub pierwszego upublicznienia osiągnięcia artystycznego, 
i) zakres rozpowszechnienia osiągnięcia artystycznego (ogólnopolski, 

międzynarodowy),  
j) przyznane nagrody i wyróżnienia krajowe lub zagraniczne: 

- nazwa konkursu, 
             - rok przyznania, 

-  podmiot przyznający, 
-  charakterystyka nagrody lub wyróżnienia, 
-  nazwa państwa, w którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie, 

k) informacja o umieszczeniu w prestiżowej kolekcji lub miejscu o 
szczególnym znaczeniu dla kultury - w przypadku dzieła plastycznego lub 
projektowego: 
-  nazwa kolekcji albo miejsca o szczególnym znaczeniu dla kultury, 
- nazwa państwa, w którym znajduje się kolekcja albo miejsce o 
szczególnym znaczeniu dla kultury, 

l) nazwa  wydawnictwa,   które  wydało  publikację  z  zakresu  sztuk  
filmowych i teatralnych, sztuk muzycznych lub sztuk plastycznych i 
konserwacji dzieł sztuki,  

m) liczba arkuszy wydawniczych publikacji, o której mowa w lit. 1,  
n) informacja, czy osiągnięcie artystyczne ma być uwzględnione w ewaluacji 

jakości działalności naukowej. 
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II.   WYKAZ STUDENTÓW 

Dane wprowadzane do 
systemu 
 

Osoba odpowiedzialna Szczegółowy zakres danych Obowiązujące terminy 
wprowadzenia danych 

Dane personalne Kierownik Działu 
Kształcenia  i Spraw 
Studenckich 
 
 
+ dziekanaty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kierownik Działu 
Kształcenia  i Spraw 
Studenckich 
 
+ dziekanaty 

- Imiona i Nazwisko 
- Numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu  
  potwierdzającego   tożsamość oraz nazwa państwa, które go wydało 
- Obywatelstwo 
 W przypadku cudzoziemców: 

a) Nazwa państwa urodzenia 
b) Informacja o posiadaniu Karty Polaka 

- Rok urodzenia 
- Płeć 
- Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś lub miasto 
- Data rozpoczęcia studiów 

W terminach wynikających 
z aktualnych przepisów 

Dane przebiegu 
studiów 

W przypadku cudzoziemców: 
a) podstawa  przyjęcia na studia i odbywania kształcenia (umowa 

międzynarodowa,   umowa   zawarta   z   podmiotem   zagranicznym   przez 
uczelnię,   decyzja   właściwego   ministra,   decyzja   dyrektora   NAWA 
w odniesieniu do jej stypendystów, decyzja administracyjna rektora); 

b) podstawa zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 
ustawy (umowa międzynarodowa, umowa zawarta między uczelniami,  
decyzja właściwego ministra, decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do 
jej stypendystów, decyzja administracyjna rektora, posiadanie  statusu 
cudzoziemca, o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy, ze wskazaniem,  
czy jest to cudzoziemiec, o którym mowa w art. 324 ust. 2 pkt 5 ustawy); 

-  Nazwa kierunku 
 -  Poziom studiów 
-  Profil studiów 
 -  Semestr i rok studiów, które student zaliczył w danym roku akademickim 
 -  Semestr i rok studiów, na które student jest wpisany w danym roku akademickim 
 - liczba punktów ECTS uzyskanych po zaliczeniu kolejnych semestrów i lat studiów 

W terminach wynikających 
z aktualnych przepisów 
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- liczba punktów ECTS zaliczonych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się 
- liczba punktów ECTS zaliczonych  w  wyniku  realizacji   kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela 
-  Rodzaj oraz okres na jaki zostały przyznane świadczenia, o których mowa w art. 86  
    ust. 1 pkt 1-4  ustawy, 

-  Informacja o przyznaniu stypendium ministra 
-  Data ukończenia studiów lub data skreślenia z listy studentów 
-  Nazwa uzyskanego tytułu zawodowego 
-  Numer dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

 
Art. 324 ust. 2  
Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, nie pobiera się od: 
1) cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159); 
4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
5) cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 
języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020 r. poz. 285), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 
6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 
7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 
warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.  
  
Art. 86 ust. 1. Student może ubiegać się o: 
1) stypendium socjalne;  
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych;  
3) zapomogę;  
4) stypendium rektora. 
 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaytqltqmfyc4nbuga4tcnbugq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjyga2dkltqmfyc4njsgq3dgmzzgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjyga2dkltqmfyc4njsgq3dgnrrgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjyga2dkltqmfyc4njsgq3dcnjvga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknrtgiydqltqmfyc4njwgqytenzrgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobrgeztcltqmfyc4njxgaydanrsgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobsgu4dkltqmfyc4njxga2tgnrrgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojtgmztaltqmfyc4njxgq4tkmjwge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgy4daltqmfyc4njqge2dmnrqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojvgy4daltqmfyc4njqge2dmnjtgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgqztqltqmfyc4njtge3tmnzug4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3dkltqmfyc4nbvgy2donbrga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3dkltqmfyc4nbyge2dgmjsg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3dkltqmfyc4nbyge2dgmjvgy
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III.WYKAZ INSTYTUCJI 
Dane wprowadzane do 
systemu 
 

Osoba odpowiedzialna Szczegółowy zakres danych Obowiązujące terminy 
wprowadzenia danych 

Dane identyfikacyjne 
podmiotu 

Koordynator Uczelni 
ds. POL-on 
 
 
 
 

- Podstawowe dane o jednostce w tym:  
a) Nazwa podmiotu  
b) Organ nadzorujący  
c) Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  
d) Dane adresowe i kontaktowe podmiotu 
e) Rodzaj podmiotu 
f) Data utworzenia  
g) Imiona i nazwisko osoby kierującej podmiotem 

 

Bieżąca aktualizacja  

Kierunki studiów Kierownik Działu 
Kształcenia  i Spraw 
Studenckich 
 
 
 
 
 
 
 

- Nazwa kierunku 
- Poziom studiów 
- Profil studiów 
- Podstawa prawna do utworzenia studiów (numer i datę wydania) 
- Data rozpoczęcia prowadzenia studiów 
- Data zaprzestania prowadzenia studiów 
- Przyporządkowanie kierunków studiów, procentowy udział dyscyplin, w których   
  zgodnie z programem studiów są uzyskiwane efekty uczenia się (przy czym suma  
  udziałów musi być równa 100%), ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, jeżeli  
  dotyczy; 
- Nazwa tytułu zawodowego nadawanego absolwentom studiów 
- Liczba semestrów 
- Język, w jakim odbywa się kształcenie 
- Forma studiów 
- Łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów 
- Liczba  godzin  zajęć  określonych  w programie  studiów realizowanych przez  
   nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu   
   pracy; 
- Wysokość opłaty (wyrażoną w złotych):  

a) za kształcenie na studiach niestacjonarnych, 

Bieżąca aktualizacja 
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b) za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu 
niezadowalających wyników w nauce, 

c) za kształcenie na studiach w języku obcym, 
d) za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów, 
e) za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, 
f) rekrutacyjnej; 

-  Informacja, czy na kierunku studiów jest realizowane kształcenie przygotowujące do   
   wykonywania zawodu nauczyciela; 
- Data i numer decyzji o cofnięciu pozwolenia na utworzenie studiów oraz data, z jaką    
    nastąpiło cofnięcie tego pozwolenia; 
- Data i numer decyzji rektora o zaprzestaniu prowadzenia studiów oraz data, z jaką   
   zaprzestano ich prowadzenia; Informacje dotyczące oceny programowej: 

a) data i numer uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
b) wynik oceny, 
c) okres, na który wydano ocenę; 

-  Informacje dotyczące oceny kompleksowej: 
a) data i numer uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
b) wynik oceny, 
c) okres, na który wydano ocenę, 
d) dziedziny, w których jakość kształcenia jest szczególnie wysoka, jeżeli 

zostały wskazane; 
- Nazwa kształcenia specjalistycznego; 
- Nazwa świadectwa wydawanego w wyniku ukończenia kształcenia  
  specjalistycznego. 
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Działalność naukowa Kierownik Działu 
Nauki i  Współpracy 
Międzynarodowej 
 
 
 
Kierownik Działu 
Rozwoju 
 
 
 
 

- Informacje o posiadanych kategoriach naukowych; 
- Dyscypliny, w ramach których podmiot prowadzi działalność naukową;  
- Lata, za które ewaluacja jakości działalności naukowej jest przeprowadzana;  
- Dyscypliny, w których ewaluacja jakości działalności naukowej zostanie 
przeprowadzona zgodnie z art. 265 ust. 4 ustawy; 
- Informację, czy podmiot prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe na 
rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objęte ochroną informacji niejawnych, 
ze wskazaniem procentowego udziału czasu pracy poświęconego na tę 
działalność w czasie  pracy związanym z działalnością  naukową 
podmiotu  ogółem w poszczególnych dyscyplinach; 
-  Osiągnięcia naukowe i artystyczne - ujęte w wykazie pracowników  
- Opisy wpływu działalności  naukowej  na funkcjonowanie 
społeczeństwa i gospodarki zawierające informacje na temat związku między 
wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej 
w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji 
publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami 
wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, w języku polskim i 
angielskim, w liczbie wynikającej z przepisów wydanych na podstawie art. 267 
ust. 2 pkt 1 ustawy,  z uwzględnieniem: 

a) głównych autorów tych badań naukowych, prac rozwojowych lub osiągnięć 
artystycznych albo nazwy podmiotu utworzonego w celu komercjalizacji 
wyników   działalności   naukowej   lub   know-how   związanego   z   tymi 
wynikami, zwanej dalej „komercjalizacją", 

b) okresu   prowadzenia   tych   badań   naukowych,   prac   rozwojowych   lub 
działalności naukowej  w zakresie twórczości artystycznej  albo okresu 
prowadzenia   działań   związanych   z   komercjalizacją   przez   podmiot 
utworzony w celu komercjalizacji, 

c) głównych wniosków z badań naukowych  lub prac rozwojowych albo 
efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej albo 
działań związanych z komercjalizacją, mających istotne znaczenie dla 
kreowania wpływu na te obszary, a w przypadku badań naukowych i prac 
rozwojowych - także informacji o najważniejszych artykułach naukowych 
i monografiach naukowych, w których te wnioski były opublikowane,  

Bieżąca aktualizacja 
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d) charakterystyki wpływu działalności naukowej  lub działań związanych 
z komercjalizacją na te obszary, ze wskazaniem grupy społecznej będącej 
beneficjentem wpływu, 

e) wskazania dowodów wpływu działalności naukowej albo działań 
związanych z komercjalizacją na te obszary wraz z datą ich powstania, 

f) dyscypliny, której dotyczy opis wpływu; 
- Liczba osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, 
w poszczególnych dyscyplinach, według stanu na dzień 31 grudnia w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy; 
- Informacje o realizowanych projektach obejmujących badania naukowe, prace 
rozwojowe lub upowszechnianie nauki, finansowanych ze środków, o których 
mowa w art. 365 pkt 7, 9, 11 i 12 ustawy, oraz przez instytucje zagraniczne lub 
organizacje międzynarodowe: 

a)   tytuł projektu, 
b)   czy projekt jest realizowany samodzielnie czy w ramach grupy podmiotów, 
c)   nazwy  podmiotów  współrealizujących  projekt,   mających   siedzibę 

 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
d)  wskazanie  podmiotu   będącego   liderem  grupy  podmiotów  realizującej 

 projekt, 
e)  czy lider grupy podmiotów realizującej projekt jest podmiotem należącym 

do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 
f) imiona i nazwisko oraz - jeżeli jest znany - numer ORCID: 

-   kierownika projektu oraz okres kierowania projektem - w przypadku 
podmiotu będącego liderem grupy podmiotów realizującej projekt, 
-  kierownika zespołu badawczego w tym podmiocie - w przypadku 
podmiotu współrealizującego projekt, 

g) nazwy instytucji finansujących, 
h) adresy instytucji finansujących - w przypadku instytucji krajowych,  
i) nazwę konkursu, programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego projekt 

jest finansowany,  
j) wysokość środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu 

(wyrażoną w złotych), 
k) wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym podmiotom 

współrealizującym projekt mającym siedzibę na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na środki pochodzące od instytucji 
finansujących krajowych i zagranicznych (wyrażoną w złotych),  

l) wysokość wkładu własnego (wyrażoną w złotych),  
m)  datę zawarcia umowy lub wydania decyzji przez instytucję finansującą,  
n) datę rozpoczęcia realizacji projektu, 
o) datę zakończenia realizacji projektu,  
p) datę rozliczenia środków finansowych przyznanych na realizację projektu,  
q) dyscypliny naukowe, w ramach których jest realizowany projekt w danym 

podmiocie, ze wskazaniem procentowego udziału tych dyscyplin w 
projekcie,  

r)  czy projekt dotyczy upowszechniania nauki. 

 

Art. 267 ust. 2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej, definicje monografii naukowej i artykułu 
naukowego, szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć, sposób określania kategorii naukowej, a także sposób przeprowadzania ewaluacji, mając na 
uwadze specyfikę prowadzenia działalności naukowej w ramach dziedzin, zwłaszcza w zakresie nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych, oraz 
specyfikę osiągnięć, o których mowa w art. 265 ust. 8, porównywalność wyników osiąganych przez podmioty w ramach dyscyplin, a także rzetelność i 
przejrzystość ewaluacji; 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrugaytqltqmfyc4nbuga4tenzugm
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Art. 365 pkt. 7 programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra; pkt. 9 zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; pkt. 10 zadania realizowane lub finansowane przez NAWA; pkt. 11 zadania finansowane przez NCBiR, w 
tym badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 
 

Art. 373 ust. 1 Finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a, obejmuje inwestycje: 
1) budowlane; 2) w zakresie zakupu nieruchomości i pozostałych środków trwałych; 3) współfinansowane ze źródeł zagranicznych. 
ust. 3 Finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b, obejmuje inwestycje: 
1) w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł; 
2) budowlane;  
3) w zakresie zakupu nieruchomości; 
4) współfinansowane ze źródeł zagranicznych. 
 
 
 
 
 

Inwestycje Kierownik Działu 
Administracyjno-
Inwestycyjnego 

- Rodzaj inwestycji (zgodnie z art. 373 ust. 1 ustawy - w przypadku inwestycji 
związanych z kształceniem albo zgodnie z art. 373 ust. 3 ustawy - w przypadku 
inwestycji związanych z działalnością naukową) 
- Nazwa inwestycji; 
- Opis inwestycji; 
- Okres realizacji inwestycji; 
- Wysokość nakładów inwestycyjnych (wyrażoną w złotych); 
- Źródła finansowania inwestycji; 

Bieżąca aktualizacja 

Aparatura naukowo-
badawcza oraz 
infrastruktura 
informatyczna o 
wartości 
przekraczającej 500 
000 zł 

Kierownik Pracowni i 
Laboratoriów 
Wydziału Inżynierii i 
Ekonomii 
Pełnomocnik Rektora 
ds. Wdrażania 
Technologii 
Informatycznych w 
Procesie Kształcenia 

- Dane techniczne i rok produkcji Bieżąca aktualizacja 
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Dane wprowadzane do 
systemu 
 

Osoba 
odpowiedzialna 

Szczegółowy zakres danych Obowiązujące terminy 
wprowadzenia danych 

Nakłady na badania 
naukowe i prace 
rozwojowe 
 

Kwestor - Wysokość nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe (bez 
amortyzacji środków trwałych) poniesionych w danym roku budżetowym 
(wyrażoną w złotych); 
- Wysokość nakładów bieżących ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe 
poniesionych w danym roku budżetowym (wyrażoną w złotych), w tym 
pochodzących: 

a) z  budżetu  państwa,  w  tym  stanowiących  udział  środków  krajowych w 
projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, 

b) od instytutów PAN i instytutów badawczych, 
c) od uczelni, 
d) od przedsiębiorców, 
e) od prywatnych instytucji niekomercyjnych, 
f) ze źródeł zagranicznych, w tym z Komisji Europejskiej  i organizacji 
międzynarodowych, od przedsiębiorców  zagranicznych,   zagranicznych instytucji  
rządowych, zagranicznych prywatnych instytucji niekomercyjnych, zagranicznych 
instytucji naukowych, 
g) innych źródeł niż wymienione w lit. a-f, 
h) ze środków własnych podmiotu; 

- Wysokość nakładów inwestycyjnych ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe 
w danym roku budżetowym (wyrażoną w złotych). 

 

Bieżąca aktualizacja 

Źródła pochodzenia 
środków i wyników 
finansowych 

Kwestor - Źródła pochodzenia środków, w tym wysokość środków:  
a) własnych podmiotu, 
b) pochodzących z budżetu państwa, 
c) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym z funduszy strukturalnych i 

programów ramowych, 
d) pochodzących z innych źródeł, w tym darowizn i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego; 
- Wynik finansowy podmiotu (na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu 
finansowym) 
- Informacje o przychodach z usług badawczych świadczonych na zlecenie 
podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki: 

Bieżąca aktualizacja 
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a) tytuł, z którego przychód został uzyskany, 
b) nazwę podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, 
c)  wysokość przychodu z danej usługi (wyrażoną w złotych),  
d) czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony przez ten podmiot w celu 

komercjalizacji, 
e) dyscypliny naukowe, w ramach których przychód został uzyskany, ze 

wskazaniem procentowego udziału danej dyscypliny w tym przychodzie, 
f)  rok uzyskania przychodu. 

Przychody z tytułu 
komercjalizacji 
wyników działalności 
naukowej lub know-
how związanego z jej 
wynikami 

Kwestor - Tytuł, z którego przychód został uzyskany; 
- Wysokość przychodu (wyrażoną w złotych); 
- Czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony przez ten podmiot w celu 
komercjalizacji; 
- Dyscypliny naukowe, w ramach których przychód został uzyskany, ze wskazaniem 
procentowego udziału danej dyscypliny w tym przychodzie; 
- Rok uzyskania przychodu. 

Bieżąca aktualizacja 
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IV.     BAZA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW 

V. INFORMACJE NA TEMAT INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UCZELNIĄ (INTERESARIUSZE 
ZEWNĘTRZNI) 

1. Dane dotyczące instytucji współpracujących z Uczelnią (interesariusze zewnętrzni): 

a) zakres współpracy instytucji z Uczelnią, 

b) zakres i formy współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

c) dane instytucji zewnętrznych dotyczące udziału w procesie realizacji praktyk studenckich i zajęć praktycznych,  

2. Udział instytucji współpracujących z Uczelnią (interesariuszy zewnętrznych) biorących udział w pracach innowacyjnych i badawczo –rozwojowych. 

3. Osobą odpowiedzialną za wprowadzanie danych do systemu jest Kierownik Działu Rozwoju. 

Dane wprowadzane 
do systemu 
 

Osoba 
odpowiedzialna 

Szczegółowy zakres danych  

Osoby upoważnione 
do podpisywania 
dokumentów 

Koordynator 
Uczelniany ds. 
POL-on 

- Imiona i Nazwisko 
- Nazwa pełnionej funkcji w uczelni 
- Data objęcia funkcji 
- Odwzorowanie cyfrowe pieczątki imiennej 
- Odwzorowanie cyfrowe podpisu 
- Odwzorowanie cyfrowe parafy 
- Data zakończenia pełnienia funkcji 

Bieżąca aktualizacja 

Wzory pieczęci oraz 
dokumentów 

Kierownik Działu 
Kształcenia  i 
Spraw Studenckich 
 
 

- Wzór pieczęci urzędowej uczelni 
- Data wprowadzenia pieczęci urzędowej do użytku 
- Data wycofania pieczęci urzędowej z użytku albo jej zaginięcia 
Wzory oraz data wprowadzenia wzorów dokumentów 

a) Dyplom ukończenia studiów, dyplom doktorski - wraz z odpisami, w tym odpisów w 
języku obcym  

b) Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
c) Zaświadczenie o ukończeniu studiów i studiów podyplomowych  

Bieżąca aktualizacja 
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VI.   REPOZYTORIUM PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH 

1. Repozytorium pisemnych prac dyplomowych obejmuje: 

a) tytuł i treść pracy dyplomowej; 

b) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; 

c) numer PESEL autora pracy dyplomowej, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę państwa, które go wydało; 

d) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało; 

e) imiona i nazwisko recenzenta pracy dyplomowej, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało; 

f) nazwę uczelni; 

g) datę zdania egzaminu dyplomowego; 

h)  kierunek, poziom i profil studiów. 

2. Osobą odpowiedzialną za wprowadzanie danych do systemu jest  Dyrektor Biblioteki Uczelnianej. 
 
VII. BAZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNO-SPRAWOZDAWCZYCH 

1. Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych obejmuje: 

a) plany rzeczowo-finansowe uczelni publicznych; 

b) sprawozdania z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych; 

c) sprawozdania i raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 ustawy; 

d) roczne sprawozdania finansowe uczelni publicznych zbadane przez firmę audytorską;  

2. Osobą odpowiedzialną za wprowadzanie danych do systemu jest Kwestor. 

 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 57/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 01.09.2021 r. 

 

WNIOSEK  

O NADANIE/ZAWIESZENIE/MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ* 

UŻYTKOWNIKA SYSTEMU POL-on ORAZ O NADANIE KONTA 

Imię i nazwisko pracownika, któremu ma zostać 
nadany/zawieszony/zmodyfikowany* dostęp do 

Systemu POL-on 

 
 
 

Nazwa jednostki organizacyjnej PUZ 
 
 
 

Nazwa modułu, do którego ma zostać 
 nadany/zawieszony/zmodyfikowany* 

 dostęp** 
 

……………………………………………………..………………… 
Rodzaj uprawnienia:*** 

a) czasowe: od ………………. do ……………….……, 
b) stałe, 
c) na zastępstwo w okresie 

od………………….……..do………………………… 
           imię i nazwisko osoby zastępowanej 
……………………………………………………… 

 
 

…………………………………………………… 
(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 

 

Wniosek należy złożyć do Uczelnianego Koordynatora ds. Systemu POL-on. 

*     Niepotrzebne skreślić. 
**   Należy wskazać nazwę modułu oraz tryb pracy (edycja lub podgląd). 
*** Zaznaczyć właściwe. 
 



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia nr 57/2021 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 01.09.2021 r. 
 
Ciechanów, dnia ……………………. 
 
 

UPOWAŻNIENIE 
nr … /…….. 

 
Na podstawie Zarządzenia nr ………. Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie z dnia ……………………… w sprawie ustalenia zasad 
wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o 
Szkolnictwie Wyższym i Nauce  POL-on  
 
Upoważniam   Pana/Panią 
……………………………………………………………………………………………… 
 
zatrudnionego/nej w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie  w 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 
do wprowadzania danych  w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i 
Nauce POL-on zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zakresie 
niezbędnym do realizacji powierzonych zadań. 
 
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w PUZ w Ciechanowie. 
 

REKTOR 

                      ………………………………………….. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Zarządzenia nr ….. Rektora 
Państwowej Uczelni Zawodowej Im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 
………….roku w sprawie ustalania zasad wprowadzania i przekazywania danych do 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on i zobowiązuję 
się do przestrzegania określonych w nim zadań powierzonych użytkownikowi systemu POL-
on. 

 

                                    ……………………………………………..… 
             (data i  czytelny podpis użytkownika Systemu) 
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