
Zarządzenie Nr 31/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 26 kwietnia 2016 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. Działając 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 2012 r., poz. 572 

z późn. zm.), w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji 

o Nauce (Dz. U. z 2016 r., poz. 309) oraz na podstawie z § 45 ust. 3 Statutu AWF 

Warszawa, 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 zarządzeniem Nr 49/2014/2015 Rektora Akademii 

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

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

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 listopada 2015 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 

PRZEKAZUJĄCA 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 

Podstawowe 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 wydawanych 

czasopism 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 

Podstawowe jednostki 

organizacyjne 

Doktoranci 

Wykaz doktorantów – dane 

osobowe, informacje 

dotyczące studiów 

do 15 I wg stanu na 31 

XII, bieżąca aktualizacja 

Dziekanaty, 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 

Podstawowe jednostki 

organizacyjne 
Nagrody i wyróżnienia 

Finanse jednostki 

Wykaz dotacji statutowych wg stanu na dzień 

31 grudnia, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 

następnego roku 

Kwestura Wyniki finansowe jednostki 

naukowej 

Inwestycje 

Zestawienie inwestycji w 

nieruchomości i infrastrukturę 

wg stanu na dzień 

31 grudnia, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 

następnego roku 

Administracja 

Zestawienie dotacji inwestycji 

w nieruchomości i 

infrastrukturę 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 

kierunku 

na bieżąco 
Podstawowe jednostki 

organizacyjne 
Zestawienie uruchomionych 

studiów na kierunkach 
na bieżąco 

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 

Podstawowe jednostki 

organizacyjne, Laboratoria 

Infrastruktura Zestawienie infrastruktury 

wg stanu na dzień 

31 grudnia, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 

następnego roku 

Jednostki organizacyjne, 

Administracja 

Nieruchomości Zestawienie nieruchomości  

wg stanu na dzień 

31 grudnia, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 

Administracja 



następnego roku 

Zestawienie pomieszczeń 

do 1 IV za semestr 

zimowy 

do 1 VIII za semestr  letni 

Administracja 

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 

Jednostki organizacyjne 

Patenty i dokonania 

Patenty i prawa ochronne 
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 

Jednostki organizacyjne 

 
Efekty praktyczne 

Wdrożenia  Jednostki organizacyjne 

Pomoc materialna 

Pomoc materialna studentów 

w jednostce 

14 dni od dnia wydania 

decyzji przyznającej te 

świadczenia oraz 

aktualizacja raz w 

miesiącu 

Dziekanaty, Centrum 

Informatyczne Pomoc materialna 

doktorantów w jednostce 

Pracownicy  

Wykaz pracowników 

 

14 dni od: zatrudnienia 

lub zmiany stanu 

zatrudnienia, zmiany 

danych dotyczących 

pracownika (aktualizacja 

danych). Ustanie 

zatrudnienie pracownika 

oznaczenie danych, jako 

archiwalne. 

Dział Spraw 

Pracowniczych, 

Podstawowe jednostki 

organizacyjne 

Minimum kadrowe 
Podstawowe jednostki 

organizacyjne 

Działalność B+R 
Podstawowe jednostki 

organizacyjne 

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 

następnego roku 

Jednostki organizacyjne, 

Dział Nauki, Zespół ds. 

Współpracy z Zagranicą, 

stanowisko ds. projektów 

Repozytorium 

pisemnych prac 

dyplomowych 

Pisemne prace dyplomowe - 

egzamin odbył się w okresie 

od 30 IX 2009 r. do 30 IX 

2014 r. 

najpóźniej do  

31 XII 2016 r. 

Podstawowe jednostki 

organizacyjne - gdy 

dokumentacja absolwenta 

znajduje się w dziekanacie,  

Archiwum - gdy 

dokumentacja absolwenta 

znajduje się w archiwum. 

Pisemne prace dyplomowe 
niezwłocznie po zdaniu 

egzaminu dyplomowego 

Podstawowe jednostki 

organizacyjne 

Sprawozdania 

 

 

Sprawozdanie z działalności 

uczelni  
30 listopada 

Dziekanaty, Zespół ds. 

Współpracy z Zagranicą 

Sprawozdanie uzupełniające z 

GUS 
wg komunikatu 

Dział Nauczania i Spraw 

Studenckich 

Sprawozdania 

finansowe 

Sprawozdani

e z 

wykonania 

30 czerwca Kwestura 



planu 

rzeczowo 

finansowego 

Sprawozdani

e finansowe 
30 czerwca 

Plan 

rzeczowo 

finansowy 

14 dni od daty uchwały 

senatu 

Stopień dr/dr hab. 

Nadane stopnie oraz 

streszczenia, recenzje i 

autoreferaty 

30 dni od nadania stopnia 
Podstawowe jednostki 

organizacyjne 

Studenci 

Wykaz studentów - dane 

osobowe, informacje o 

studiach 

Do 15 XII wg stanu na 30 

XI oraz do 15 III wg stanu 

na 1 III, bieżąca 

aktualizacja 

Dziekanaty, Centrum 

Informatyczne 

Ankieta EN-1 sprawozdanie o 

liczbie kandydatów przyjętych 

na studia 

5 października 

Dział Nauczania i Spraw 

Studenckich/Zespół ds. 

Rekrutacji 

Studia 

doktoranckie 

Zestawienie studiów 

doktoranckich 
na bieżąco 

Podstawowe jednostki 

organizacyjne 

 

 

§ 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 oraz jego załącznik nr 2, a także treść zarządzenia 

Nr 49/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 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 obowiązują 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 Uczelni. 

 

 

                                                                           Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


