
Zarządzenie Nr 22/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

 

w sprawie:    zmian w zarządzeniu 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 

Na podstawie z art. 66 ust. 2 w związku z art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

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

podstawie z § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa, wprowadzam niżej wymienione zmiany 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 (zwanego dalej „zarządzeniem”), zmienionego 

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. oraz zarządzeniem Nr 31/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 r.: 

 

1) W § 1 zarządzenia ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej uprawnienia użytkownika zostają 

zawieszone w przypadku: 

1) zmiany pracownika na stanowisku, na którym spoczywa obowiązek 

sprawozdawczy, 

2) ustania obowiązku sprawozdawczego, 

3) rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem.” 

 

2) W § 1 zarządzenia dodaje się nowe ust. 8 i 9 o następującej treści: 

„8. Do systemu POL-on w części wymagającej zalogowania się dostęp mają wyłącznie 

użytkownicy posiadający aktywne konto do wprowadzania danych w systemie POL-on. 

9. Osoby posiadające aktywny dostęp do systemu POL-on zobowiązane są do 

właściwego posługiwania się kontem, zapewnienia ochrony parametrów konta przed 

osobami trzecimi, w tym ochrony hasła dostępu.” 

 

3) W § 2 ust. 2 zarządzenia na końcu pkt 3 zmienia się kropkę na przecinek i dodaje się 

w tym ustępie nowy pkt 4  o następującym brzmieniu: 

„4) złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej pisemnego oświadczenia, że 

wprowadzone przez nią/niego dane są prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym 

i pozbawione błędów rachunkowych, oraz że dane te zostały wprowadzone 



terminowo, zgodnie z obowiązującym harmonogramem wprowadzania danych, 

określonym w załączniku nr 1 doi niniejszego zarządzenia. Oświadczenie składane 

jest według daty określonej w obowiązującym harmonogramie wprowadzania 

danych (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia), zaś w przypadku informacji 

i danych wprowadzanych oraz aktualizowanych w systemie POL-on na bieżąco - do 

dnia 15 grudnia każdego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

niniejszego zarządzenia.”  

 

 

4) W § 3 zarządzenia ust. 1 uzyskuje brzmienie:  

„1. Pełnomocnikiem Rektora ds. Systemu POL-on jest Pani Iwona Twarowska 

i odpowiada ona za: 

1)  monitorowanie terminów przekazywania sprawozdań do systemu POL-on, 

2) prowadzenie rejestru kont użytkowników w systemie POL-on, 

3) monitorowanie zmian wprowadzanych w systemie POL-on,  

4) powiadamianie prorektora właściwego ds. rozwoju Uczelni o obowiązku 

sprawozdawczym w związku z wprowadzeniem nowych modułów w systemie POL-

on, 

5) przekazywanie kierownikom jednostek aktualnych informacji o zmianach 

w systemie, powtarzających się błędach przy wprowadzaniu danych do systemu 

POL-on, 

6) organizowanie spotkań z użytkownikami systemu w celu omówienia bieżących 

spraw w zakresie sprawozdawczości w systemie POL-on, 

7) bieżące informowanie Władz Uczelni w sprawach dotyczących sprawozdawczości 

w systemie POL-on.” 

 

5) W § 3 ust. 2 pkt 2, 6, 7 zarządzenia oraz w rubryce drugiej załącznika nr 2 do zarządzenia 

zmienia się wyraz „koordynator” na wyrażenie: „ pełnomocnik Rektora ds. Systemu 

POL-on”. 

 

6) W zarządzeniu dodaje się nowy § 3a o następującym brzmieniu:.  

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

dane, o których mowa w art. 34a ust. 1 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

wprowadzane do systemu POL-on, są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie 

nie obejmuje danych wprowadzanych do repozytorium, o których mowa w art. 167b 

ust. 2. Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Oświadczenie dotyczące liczby 

studentów składa się do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada, 

oświadczenie dotyczące danych, o których mowa w art. 35 ust. 2 oraz art. 100 ust. 3 

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - jednocześnie 

z przekazaniem tych danych w Systemie POL-on, a oświadczenie w pozostałym 

zakresie - do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia. 



2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Rektor sporządza na podstawie pisemnych 

oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych potwierdzających zgodność 

wprowadzonych informacji i danych ze stanem faktycznym oraz że dane te zostały 

wprowadzone terminowo, zgodnie z obowiązującym harmonogramem wprowadzania 

danych, określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Kierownik 

jednostki organizacyjnej składa oświadczenie w terminie do dnia 15 grudnia, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej do dnia 15 grudnia przekazuje pełnomocnikowi 

Rektora ds. Systemu POL-on oświadczenia pracowników – użytkowników systemu, 

o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4 niniejszego zarządzenia.” 

 

7) Wprowadza się do zarządzenia nowe załączniki nr 3 i 4 w poniższej treści:  

 

„Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA - UŻYTKOWNIKA SYSTEMU POL-ON 

o zgodności wprowadzonych danych do Systemu POL-on ze stanem faktycznym 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko pracownika: ...................................................................................................... 

 

Jednostka organizacyjna: ............................................................................................................ 

 

 

 

Oświadczam, że według stanu na dzień …………………………………………... informacje 

i dane sprawozdawcze wprowadzone przeze mnie do Systemu POL-on w modułach i 

zakresach danych: 

 

Moduł Zakres danych 

  

  

  

  

  

  

 

są prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym, pozbawione błędów rachunkowych oraz że 

zostały one wprowadzone do Systemu POL-on terminowo.  

 

 

 

.............................................  

Data i podpis  



 

Załącznik nr 4 

 

Pieczęć jednostki  

 

 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI 

o zgodności wprowadzonych danych do Systemu POL-on ze stanem faktycznym 
 

 

 

 

 

Oświadczam, że informacje i dane wprowadzone do Systemu POL-on dotyczące działalności 

…………………………………………………………………………….. (nazwa jednostki) 

są zgodne ze stanem faktycznym według stanu na dzień  ………………………. r. i zostały 

one wprowadzone terminowo. 

 

 

.............................................  

Data i podpis” 

 

Przepisy przejściowe 

§ 2 

1. W roku kalendarzowym 2016 Użytkownik systemu POL-on oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych składają oświadczenia, o których mowa w niniejszym zarządzeniu (wg 

wzorów określonych w nowowprowadzonych załącznikach), do dnia 31 grudnia 2016 r. 

2. W roku kalendarzowym 2016 kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują 

pełnomocnikowi Rektora ds. Systemu POL-on oświadczenia pracowników – 

użytkowników systemu (wg wzoru określonego w nowowprowadzonym załączniku nr 3), 

do dnia 31 grudnia 2016 r. 

 

§ 3 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie 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, pozostają bez zmian. 

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

 

                                                                           Rektor 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 


