
 

  

N.021.30.2022           

 

Zarządzenie nr 116/22 

Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

z dnia 23 listopada 2022 r.  

 

zmieniające zarządzenie nr 19/20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) z dnia 2 marca 

2020 r. w sprawie  ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego 

Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu 

raportowania i zakresu danych oraz nadawania uprawnień 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 342 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 6 marca 2019 

r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

POL-on (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 700)  

 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 19/20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

(wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu raportowania i zakresu danych 

oraz nadawania uprawnień wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownicy jednostek organizacyjnych Uczelni otrzymują uprawnienia do systemu 

POL-on na pisemny wniosek kierownika jednostki. Do wniosku należy dołączyć kopię 

aktualnego upoważnienia do przetwarzania danych.” 

2) Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) z dnia 2 

marca 2020 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym 

harmonogramu raportowania i zakresu danych oraz nadawania uprawnień otrzymuje 

brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§ 2. 

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom jednostek 

organizacyjnych zgodnie z powierzonymi zadaniami. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauczania  

i Studentów. 
 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2022 roku. 
 

 

 

    Rektor  

                                                                                  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych                       

we Włocławku 

 

 

                                                                                                  dr Robert Musiałkiewicz 


