ZARZĄDZENIE Nr 32/2015
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zakresu zadań dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie związanych z przekazywaniem danych
do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

Na podstawie art. 66 ust 1 i 2 w związku z art. 34a Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), art. 31a Ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 z późń.
zm.), art. 4c Ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.1620 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w
sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. z 2015, poz. 944) zarządzam co następuje:
§1
W związku z obowiązkiem przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” zwanym dalej System POL-on określa się zakres
zadań jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, zwanego dalej Uczelnią, w zakresie wprowadzania danych do Systemu POL-on.
§2
1.

2.

3.

Zadania w Systemie POL-on realizują pracownicy jednostek administracji centralnej oraz
pracownicy wydziałów Uczelni, zwani dalej „użytkownikami”, zgodnie z zakresem
określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zakres, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, obejmuje dane dotyczące spraw kształcenia, badań naukowych, finansów i
infrastruktury.
Podstawowe jednostki organizacyjne, które ubiegają się o środki finansowe na zadania, o
których mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy o zasadach finansowania nauki, są obowiązane do
wprowadzania do Systemu POL-on oraz systematycznego aktualizowania danych i
informacji, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 10 tej Ustawy.
Jeżeli wprowadzane dane są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
użytkownik powinien posiadać stosowne upoważnienie do przetwarzania tych danych
wydane przez właściwego lokalnego administratora danych osobowych, zgodnie z
zarządzeniem Rektora w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§3
Funkcjonowaniem Systemu POL-on w Uczelni koordynuje Prorektor właściwy ds.
studenckich i kształcenia, który w szczególności sprawuje nadzór nad prawidłowym i
terminowym realizowaniem zadań nałożonych na jednostki organizacyjne Uczelni, w tym nad
terminowym przekazywaniem sprawozdań w Systemie POL-on.
§4
Rektor powołuje uczelnianego administratora Systemu POL-on, do zadań którego należy w
szczególności:
1) zarządzanie uprawnieniami w Systemie POL-on,
2) zarządzanie strukturą organizacyjną Uczelni w Systemie POL-on, we współpracy z
Biurem Organizacyjnym,
3) monitorowanie zmian zachodzących w Systemie POL-on i przekazywanie informacji
w tym zakresie Prorektorowi właściwemu ds. studenckich i kształcenia i właściwym
użytkownikom Systemu POL-on,
4) przedstawianie wytycznych i zaleceń dotyczących funkcjonowania Systemu POL-on
w Uczelni,
5) przekazywanie Prorektorowi właściwemu ds. studenckich i kształcenia informacji o
stanie danych znajdujących się w Systemie POL-on.
§5
1.
2.

Za jakość danych i terminowe ich wprowadzanie do Systemu POL-on odpowiadają
kierownicy właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Uczelni.
Nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowe wprowadzenie danych i informacji do
Systemu POL-on może skutkować wstrzymaniem finansowania zadań, o których mowa
w art. 18 ust. 1 Ustawy o zasadach finansowania nauki, do czasu usunięcia tych
nieprawidłowości.
§6

1.

2.

Dziekani wydziałów lub powołani przez nich wydziałowi koordynatorzy Systemu POLon, koordynują przypisane wydziałom zadania zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
zarządzenia, w szczególności:
1) nadzorują terminowość wprowadzania danych do Systemu POL-on przez
użytkowników,
2) współpracują z Działem Kadr i Płac, zwanym dalej DKP oraz Centrum Systemów
Informatycznych, zwanym dalej CSI - w zakresie masowego importu danych
pracowniczych, w szczególności przy analizie błędów zgłaszanych przez System
POL-on po wykonanym imporcie danych.
Kierownicy jednostek centralnych koordynują przypisane tym jednostkom zadania
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w szczególności nadzorują terminowość
wprowadzania danych do Systemu POL-on przez użytkowników jednostki.

§7
1.

2.

Rektor Uczelni corocznie składa w Systemie POL-on oświadczenie potwierdzające, że
dane o których mowa w art. 34 a ust 1 Ustawy z dnia 25 lipca 2005r.– Prawo o
szkolnictwie wyższym, są zgodne ze stanem faktycznym. Terminy składania oświadczeń
określa art. 34 a ust 4 ww. Ustawy.
Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 jest podpisywane i wysyłane do Systemu POL-on
po pisemnym oświadczeniu kierowników właściwych merytorycznie jednostek
organizacyjnych Uczelni o zgodności uzupełnionych danych ze stanem faktycznym.
Wzór oświadczenia kierownika jednostki organizacyjnej stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§8

1.

2.

3.

4.

5.

Dane dotyczące nauczycieli akademickich oraz dane dotyczące studentów, doktorantów i
obronionych prac dyplomowych przekazywane są do Systemu POL-on poprzez pliki
masowego importu danych, za wyjątkiem informacji o przyznanej pomocy materialnej.
CSI ma obowiązek generowania wstępnych plików eksportowych w USOS z danymi
studentów i doktorantów Uczelni oraz z informacjami o obronionych pracach
dyplomowych.
Wydziały zobowiązane są do poprawiania danych w USOS zgodnie z komunikatami o
błędach do momentu, w którym USOS nie będzie zgłaszał błędów. Po poprawieniu
wszystkich zgłaszanych błędów, wygenerowaniu pliku, który nie wykazuje więcej
błędów, CSI dokonuje masowego importu danych do Systemu POL-on.
Wsparcie informatyczne w zakresie analizy zgłaszanych przez USOS błędów
technicznych i sposobu ich rozwiązania zapewnia CSI, a w zakresie błędów
merytorycznych związanych z tokiem studiów Dział Kształcenia, zwany dalej DKS.
Masowy import danych do Systemu POL-on w zakresie danych pracowniczych
dokonywany jest przez DKP za pośrednictwem Programu SIMPLE ERP.

§9
1.
2.

3.

Aktualizację, monitorowanie i nadzór nad danymi w Systemie POL-on wykonują
jednostki wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
W przypadku danych zamieszczanych w Systemie POL-on poprzez pliki masowego
importu danych prawo do ich poprawiania lub usuwania w Systemie POL-on mają
wyłącznie:
1) DKP w zakresie danych pracowniczych, minimum kadrowego oraz uprawnień do
nadawania stopni naukowych,
2) DKS w zakresie danych studentów i doktorantów,
3) Wydziały w zakresie informacji o pracach dyplomowych absolwentów wydziału
zawartych w ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych,
4) Uczelniany koordynator Systemu POL-on.
Poprawianie lub usuwanie danych w Systemie POL-on, o których mowa w ust. 2
dopuszczalne jest jedynie w przypadku wystąpienia niezgodności danych

zamieszczonych w Systemie POL-on z danymi zawartymi w USOS, których nie można
poprawić lub usunąć poprzez pliki masowego importu danych.
§ 10
W przypadku uruchomienia nowych funkcjonalności (modułów) w Systemie POL-on
Prorektor właściwy ds. studenckich i kształcenia wydaje odpowiednie dyspozycje
kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni.
§ 11
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi właściwemu ds.
studenckich i kształcenia.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R UKSW
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2015
Rektora UKSW z dnia 15 lipca 2015 r.

Pieczęć jednostki

Warszawa, dn. …………

OŚWIADCZENIE
Dziekana Wydziału……………………/Kierownika Jednostki…………………………*
o danych wprowadzonych do systemu POL-on

W związku z par. 7 ust 2 Zarządzenia Nr ……….. Rektora UKSW z dnia
…………………2015 r., w sprawie wprowadzenia zakresu zadań dla jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie związanych z
przekazywaniem danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie
Wyższym „POL-on” - oświadczam, że wprowadzone do Systemu dane Wydziału/Jednostki*,
o których mowa w art. 34 a ust 1 Ustawy z dnia 25 lipca 2005r.– Prawo o szkolnictwie
wyższym, są zgodne ze stanem faktycznym według stanu na dzień 31 grudnia ………. r.

………………………………………..
podpis Dziekana/Kierownika Jednostki



niepotrzebne skreślić

