
Zarządzenie Nr 34/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 6 marca 2017 r. 

 

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa 

Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań 

i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, 

obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.) 
 

§ 1  

1. Na podstawie z art. 66 ust. 2 w związku z art. 34a i in. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) oraz na 

podstawie § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa, w związku z zapisami Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono 

podstawowych jednostek organizacyjnych z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2154) oraz § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu 

studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. z 2017 r., poz. 76), 

wprowadzam nowy, zmieniony załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa 

Nr 33/2014/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu zadań i obowiązków 

w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on, obowiązujących w AWF 

Warszawa, zmienionego następnie zarządzeniem Nr 49/2014/2015 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 r., 

zarządzeniem Nr 9/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 listopada 2015 r., zarządzeniem Nr 31/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 26 

kwietnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 22/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. 

2. Zmieniony załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 33/2014/2015 

z dnia 19 stycznia 2015 r. otrzymuje następujące brzmienie: 

 

 

„Załącznik nr 1 

 

Wykaz podziału zadań na jednostki organizacyjne Uczelni oraz terminy przekazywania 

i aktualizacji danych do sprawozdań w systemie POL-on  

(z możliwością uszczegółowienia przez poszczególne podstawowe jednostki organizacyjne 

w zakresie imiennych danych osób odpowiedzialnych) 
 

NAZWA MODUŁU ZAKRES DANYCH TERMIN 

JEDNOSTKA 

ORGANIZACYJNA 

WPROWADZAJĄCA I 

AKTUALIZUJĄCA DANE 

W SYSTEMIE POL-ON 

Administracja 

Dane uczelni publicznej na bieżąco 
Dział Nauczania i Spraw 

Studenckich 

Dane jednostki organizacyjnej 

uczelni 
na bieżąco Jednostki organizacyjne 

Kierownictwo na bieżąco Dział Spraw Pracowniczych 



Wdrożone systemy jakości 

aktualizowane dwa razy 

w roku wg stanu na dzień: 

30 czerwca – w terminie 

do końca sierpnia danego 

roku oraz 31 grudnia – w 

terminie do końca lutego 

następnego roku 

Wydziały, 

Jednostki organizacyjne 

Użytkownicy (zakładanie kont 

i nadawanie uprawnień) 
na bieżąco Administrator systemu 

Biblioteki naukowe 
Zestawienie bibliotek 

naukowych 

aktualizowane dwa razy 

w roku wg stanu na dzień: 

30 czerwca – w terminie 

do końca sierpnia danego 

roku oraz 31 grudnia – w 

terminie do końca lutego 

następnego roku 

Biblioteka 

Czasopisma 

wydawane przez 

jednostki naukowe 

Zestawienie czasopism 

wydawanych przez jednostki 

naukowe 

aktualizowane dwa razy 

w roku wg stanu na dzień: 

30 czerwca – w terminie 

do końca sierpnia danego 

roku oraz 31 grudnia – w 

terminie do końca lutego 

następnego roku 

Wydziały 

Doktoranci Wykaz doktorantów 
do 15 I wg stanu na 31 

XII, bieżąca aktualizacja 

Wydziały, 

Centrum Informatyczne 

Działania 

upowszechniające 

naukę 

Konferencje naukowe 
aktualizowane dwa razy 

w roku wg stanu na dzień: 

30 czerwca – w terminie 

do końca sierpnia danego 

roku oraz 31 grudnia – w 

terminie do końca lutego 

następnego roku 

Wydziały 

Nagrody i wyróżnienia 

Finanse jednostki 

Wykaz dotacji statutowych 
wg stanu na dzień 31 

grudnia, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 

następnego roku 

Kwestura 
Nakłady i wynik finansowy 

jednostki naukowej 

Infrastruktura 

Infrastruktura naukowo-

badawcza 

wg stanu na dzień 31 

grudnia, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 

następnego roku 

Administracja, 

Centrum Informatyczne, 

Dział Nauki i Wydawnictw, 

Laboratoria , 

Wydziały 

Infrastruktura informatyczna 

Wartości niematerialne i 

prawne 

Udział w tworzeniu 

strategicznej infrastruktury 

badawczej 

Inwestycje 

Zestawienie inwestycji  

wg stanu na dzień 31 

grudnia, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 

następnego roku 

Administracja 

Zestawienie dotacji inwestycji 

w rozbiciu na lata 

wg stanu na dzień 31 

grudnia, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 

następnego roku 

Administracja 

Kierunki studiów 

Zestawienie uprawnień do 

prowadzenia studiów  
na bieżąco 

Wydziały 

Zestawienie uruchomionych na bieżąco 



studiów na kierunkach 

Laboratoria i 

aparatura 

Zestawienie laboratoriów 

badawczych 

aktualizowane dwa razy 

w roku wg stanu na dzień: 

30 czerwca – w terminie 

do końca sierpnia danego 

roku oraz 31 grudnia – w 

terminie do końca lutego 

następnego roku 

Wydziały, laboratoria 

Nieruchomości 

Zestawienie nieruchomości  

wg stanu na dzień 31 

grudnia, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 

następnego roku 

 

Administracja 

Zestawienie pomieszczeń 

do 1 IV za semestr 

zimowy 

do 1 VIII za semestr  letni 

Administracja 

Najważniejsze 

osiągnięcia 

Zestawienie najważniejszych 

osiągnięć jednostki 

Wykaz zawiera do 10 

najważniejszych 

osiągnięć jednostki (w 

kontekście ankiety). 

Wydziały 

Osiągnięcia 

artystyczne 

Osiągnięcia artystyczne 

pracowników jednostki 

aktualizowane dwa razy 

w roku wg stanu na dzień: 

30 czerwca – w terminie 

do końca sierpnia danego 

roku oraz 31 grudnia – w 

terminie do końca lutego 

następnego roku 

Wydziały 

Patenty i dokonania 

Projekty aktualizowane dwa razy 

w roku wg stanu na dzień: 

30 czerwca – w terminie 

do końca sierpnia danego 

roku oraz 31 grudnia – w 

terminie do końca lutego 

następnego roku 

Dział Nauki i Wydawnictw, 

Wydziały 

Patenty i prawa ochronne 

Efekty praktyczne 

Wdrożenia  

Aplikacje produktu 

Pomoc materialna 

Pomoc materialna 

doktorantów w jednostce 14 dni od dnia wydania 

decyzji przyznającej te 

świadczenia oraz 

aktualizacja raz w 

miesiącu 

Centrum Informatyczne, 

Dział Spraw Studenckich i 

Doktoranckich, 

Wydziały 

 

Pomoc materialna studentów 

w jednostce 

Zestawienie przyznanej 

pomocy materialnej studentów 

w czasie 

Pracownicy  

Wykaz nauczycieli 

akademickich i pracowników 

akademickich 

14 dni od: zatrudnienia 

lub zmiany stanu 

zatrudnienia, zmiany 

danych dotyczących 

pracownika (aktualizacja 

danych). Ustanie 

zatrudnienie pracownika 

oznaczenie danych, jako 

archiwalne. 

Dział Spraw 

Pracowniczych, 

Wydziały 

 

Minimum kadrowe 

Działalność B+R 

Projekty naukowe Wykaz projektów naukowych  

aktualizowane dwa razy 

w roku wg stanu na dzień: 

30 czerwca – w terminie 

do końca sierpnia danego 

roku oraz 31 grudnia – w 

terminie do końca lutego 

Dział Nauki i Wydawnictw, 

Wydziały, 

Zespół ds. Współpracy z 

Zagranicą,  

stanowisko ds. projektów 

 



następnego roku 

Repozytorium 

pisemnych prac 

dyplomowych 

Pisemne prace dyplomowe 
niezwłocznie po zdaniu 

egzaminu dyplomowego 
Wydziały  

Sprawozdania 

 

 

Sprawozdanie z działalności 

uczelni  
30 listopada 

Wydziały,  

Zespół ds. Współpracy z 

Zagranicą 

Sprawozdanie uzupełniające 

GUS 
wg komunikatu 

Dział Nauczania i Spraw 

Studenckich 

Sprawozdanie GUS wg komunikatu 
Dział Nauczania i Spraw 

Studenckich 

Sprawozdania finansowe wg komunikatu Kwestura 

Stopień dr/dr hab. 

Nadane stopnie oraz 

streszczenia, recenzje i 

autoreferaty 

30 dni od nadania stopnia Wydziały 

Studenci 

Wykaz studentów  

Do 15 XII wg stanu na 30 

XI oraz do dnia 30 

kwietnia według stanu na 

dzień 15 kwietnia, bieżąca 

aktualizacja 

Centrum Informatyczne, 

Wydziały 

Ankieta EN-1  5 październik 

Dział Nauczania i Spraw 

Studenckich/Zespół ds. 

Rekrutacji 

Studia 

doktoranckie 

Zestawienie studiów 

doktoranckich 
na bieżąco Wydziały 

Uprawnienia do 

nadawania stopni 

naukowych - 

pracownicy 

zatrudnieni w 

jednostce 

Przyznane uprawnienia 

na bieżąco Wydziały 
Wykaz pracowników 

przypisanych do uprawnienia 

do nadawania stopnia 

 

 § 2 

 

W pozostałym zakresie treść zarządzenia nr 33/2014/2015 Rektora z dnia 19 stycznia 2015 r. 

w sprawie zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu POL-

on, obowiązujących w AWF Warszawa (z późn. zm.), a także treść kolejnych zarządzeń 

zmieniających, wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia, pozostają bez zmian. 
 

 

§ 3 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

2. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje prorektor właściwy 

ds. rozwoju AWF Warszawa. 

 

 

                                                                           Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


