
 Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 116/22 
Rektora PANS we Włocławku 
z dnia 23 listopada 2022 r. 

Harmonogram raportowania danych do Systemu POL-on 
 

 

Nr 
 

Nazwa bazy danych 
systemu POL-on 

Zakres danych Terminy raportowania 
danych 

Jednostka 
odpowiedzialna za 

przygotowanie 
danych 

Jednostka 
raportująca dane 

Nadzór i 
odpowiedzialność 
(oświadczenie dla 

Rektora) 

1. Wykaz nauczycieli 
akademickich, innych 
osób prowadzących 
zajęcia, osób 
prowadzących działalność 
naukową oraz osób 
biorących udział w jej 
prowadzeniu 

dane osobowe, informacje o tytule 
zawodowym oraz stopniu doktora i 
doktora habilitowanego, 
informacje o uprawnieniach 
równoważnych oraz stopniach 
uzyskanych za granicą, informacje 
o zatrudnieniu i stanowisku pracy, 
informacje o wymiarze czasu 
pracy, informacje o urlopach i 
zasiłkach, informacje o pełnionych 
funkcjach kierowniczych 

wprowadzanie i 
aktualizowanie: 
 - 30 dni od dnia 
zatrudnienia lub zmiany 
danych  
oznaczanie jako archiwalne: 
 - 30 dni od dnia ustania 
zatrudnienia  
usuwanie: 
 - 20 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 

Biuro ds. 
pracowniczych 

Biuro ds. 
pracowniczych 

Kierownik Biura ds. 
pracowniczych 
 

źródła finansowania stanowiska 
pracy 

Biuro ds. 
pracowniczych 

informacje o zajęciach 
prowadzonych w ramach 
poszczególnych programów 
studiów 

Dział nauczania Dział nauczania Kierownik Działu 
nauczania 

roczny wymiar zajęć 
dydaktycznych 

Dział nauczania 

informacja o kompetencjach i 
doświadczeniu innych osób 
prowadzących zajęcia 

Biuro ds. 
pracowniczych  

Biuro ds. 
pracowniczych 

Kierownik Biura ds. 
pracowniczych 
 
 
 
 
 

oświadczenie o dziedzinie i 
dyscyplinie 

wprowadzanie i 
aktualizowanie:  
- 30 dni od dnia 
zatrudnienia  

Biuro ds. 
pracowniczych 



oznaczanie jako archiwalne: 
- 30 dni od dnia ustania 
zatrudnienia 
usuwanie:  
- 20 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 

 
 
 
 

informacje o karach 
dyscyplinarnych 

wprowadzanie i 
aktualizowanie:  
- niezwłocznie  
usuwanie:  
- niezwłocznie po zatarciu 
się kary 

Biuro ds. 
pracowniczych 

2. Wykaz studentów dane osobowe, informacje o 
studiowaniu (informacja o 
kierunku studiów, semestry 
studiów, data rozpoczęcia i 
ukończenia lub skreślenia ze 
studiów, ECTS), podstawa przyjęcia 
na studia, podstawa zwolnienia z 
opłat, numer dyplomu ukończenia 
studiów, nazwa uzyskanego tytułu 
zawodowego 
 
 
 

wprowadzanie i 
aktualizowanie:  
- 21 dni od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia studiów lub 
od dnia zmiany danych 
 - 30 dni od zakończenia 
semestru i roku studiów w 
zakresie uzyskanej liczby 
punktów ECTS 
oznaczanie jako archiwalne: 
- 21 dni od dnia ukończenia 
studiów lub 
uprawomocnienia się 
decyzji o skreśleniu z listy 
studentów 
usuwanie:  
- 20 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 

Dziekanaty Biuro Technologii 
Informatycznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierownik Działu 
nauczania 

dane osobowe, informacje o 
studiowaniu, podstawa przyjęcia 
na studia i odbywania kształcenia, 
podstawa zwolnienia z opłat, 
informacje o posiadaniu Karty 
Polaka 

wprowadzanie i 
aktualizowanie:  
- 21 dni od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia studiów lub 
od dnia zmiany danych 
oznaczanie jako archiwalne: 

Dziekanaty 



rodzaj przyznanych świadczeń, 
stypendia 

- 21 dni od dnia ukończenia 
studiów lub 
uprawomocnienia się 
decyzji o skreśleniu z listy 
studentów  
usuwanie: 
- 20 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 

Dział nauczania  
 
 
 
 
 
 

ankieta EN-1 Wg odrębnych przepisów Dział nauczania Dział nauczania 

3. Wykaz instytucji systemu 
szkolnictwa wyższego i 
nauki 
 
 

dane podmiotu (NIP, REGON), 
dane adresowe i kontaktowe, data 
utworzenia, informacje o osobie 
kierującej podmiotem 

wprowadzanie i 
aktualizowanie:  
- 21 dni od zmiany danych 
oznaczanie jako archiwalne, 
usuwanie: 
 - dane nie są 
archiwizowane ani 
usuwane 

Biuro Rektora Biuro Rektora Dyrektor 
administracyjny 

informacje o pozwoleniach na 
utworzenie studiów, informacje o 
prowadzonych studiach (nazwa 
kierunku, poziom i profil 
kształcenia, przyporządkowanie 
kierunków do dyscyplin, formy 
studiów, liczba semestrów, język 
studiów, liczba godzin zajęć 
określonych w programie studiów, 
informacje o ocenie programowej i 
kompleksowej itd.) 

wprowadzanie i 
aktualizowanie:  
- 21 dni od dnia utworzenia 
studiów na określonym 
kierunku, poziomie i profilu 
lub od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia studiów na 
określonym kierunku, 
poziomie i profilu 
oznaczanie jako archiwalne: 
- 21 dni od dnia 
zaprzestania prowadzenia 
studiów 
 usuwanie:  
- 20 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 

Dział nauczania Dział nauczania Kierownik Działu 
nauczania 

informacje o prowadzeniu 
działalności poza siedzibą, 
informacje o kształceniu 
specjalistycznym, opłaty za studia 

wprowadzanie i 
aktualizowanie:  

Dział nauczania 
 
Kwestura 

Dział nauczania 



- 21 dni od zmiany danych 
oznaczanie jako archiwalne, 
usuwanie:  
- dane nie są 
archiwizowane ani 
usuwane 

informacje o inwestycjach (rodzaj 
inwestycji, nazwa i opis inwestycji, 
okres realizacji, źródła 
finansowania itd.) 

wprowadzanie i 
aktualizowanie:  
- do dnia 31 marca 
następnego roku według 
stanu na dzień 31 grudnia 
oznaczanie jako archiwalne, 
usuwanie: 
 - dane nie są 
archiwizowane ani 
usuwane 

Dział gospodarczy Dział gospodarczy Dyrektor 
administracyjny 

Biuro Zarządzania 
Funduszami 
 
Kwestura 

Biuro Zarządzania 
Funduszami 

4. Repozytorium pisemnych 
prac dyplomowych - 
RPPD 
 
 

informacje o pracy dyplomowej i 
jej autorze, informacje o 
promotorze i recenzentach, nazwa 
uczelni, data egzaminu 
dyplomowego, informacja o 
kierunku studiów 

wprowadzanie:  
- niezwłocznie po zdaniu 
egzaminu dyplomowego 
aktualizowanie, oznaczanie 
jako archiwalne, usuwanie: 
- dane nie są 
aktualizowane, 
archiwizowane ani 
usuwane 

Dziekanaty Dziekanaty Kierownik Działu 
nauczania 

5. Baza osób 
upoważnionych do 
podpisywania 
dokumentów 

dane osobowe, pełnione funkcje, 
data objęcia funkcji i data 
zakończenia pełnienia funkcji 

wprowadzanie i 
aktualizowanie:  
- niezwłocznie  
oznaczanie jako archiwalne: 
- niezwłocznie po 
zakończeniu pełnienia 
funkcji albo po 
wprowadzeniu nowych 
wzorów 
usuwanie: 
 - dane nie są usuwane 

Biuro ds. 
pracowniczych 

Biuro ds. 
pracowniczych 

Dyrektor 
administracyjny 

odwzorowanie cyfrowe wzoru 
podpisu i wzoru parafy 

Biuro ds. 
pracowniczych 

wzory dyplomów ukończenia 
studiów, odpisów, świadectw 
ukończenia studiów 
podyplomowych, zaświadczeń o 
ukończeniu studiów i studiów 
podyplomowych; data 
wprowadzenia wzorów do obiegu 

Dział nauczania 
 
 
Centrum Studiów 
Podyplomowych 

Dział nauczania 
 
 
Centrum Studiów 
Podyplomowych 

Kierownik Działu 
nauczania 
 
Kierownik Centrum 
Studiów 
Podyplomowych 



wzory pieczęci urzędowych i 
imiennych, data wprowadzenia 
pieczęci urzędowej do użytku, data 
wycofania pieczęci urzędowej z 
użytku lub jej zaginięcia 
 

Biuro ds. 
pracowniczych 

Biuro ds. 
pracowniczych 

Dyrektor 
administracyjny 

6. Baza dokumentów 
planistyczno-
sprawozdawczych 

plan rzeczowo-finansowy wprowadzanie:  
- do dnia 30 czerwca 
danego roku 
aktualizowanie:  
- dane nie są aktualizowane 
oznaczanie jako archiwalne: 
- po roku od dnia 
wprowadzenia 
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 

Kwestura Kwestura Kwestor 

sprawozdanie z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego 
 
 
 
 

wprowadzanie:  
- do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku, za 
który są składane 
aktualizowanie:  
- dane nie są aktualizowane 
oznaczanie jako archiwalne: 
- po roku od dnia 
wprowadzenia 
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 

roczne sprawozdanie finansowe 
zbadane przez firmę audytorską 

sprawozdania finansowe z 
wykorzystania środków 

wprowadzanie:  
- 21 dni od dnia otrzymania 
wezwania ministra do 
złożenia sprawozdania 
aktualizowanie:  
- na wezwanie i w terminie 
wskazanym przez ministra 
oznaczanie jako archiwalne: 



- po roku od dnia 
wprowadzenia 
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 

raporty finansowe z wykorzystania 
środków na inwestycje związane z 
kształceniem i działalnością 
naukową (inwestycje budowalne, 
zakup nieruchomości, zakup 
aparatury naukowo-badawczej 
oraz infrastruktury informatycznej 
o wartości powyżej 500 000 zł) 

wprowadzanie:  
- do dnia 28 lutego roku 
następującego po roku, na 
który zostały przyznane 
środki (raport roczny) 
- 60 dni od dnia 
uregulowania ostatniej 
płatności (raport końcowy) 
aktualizowanie:  
- na wezwanie i w terminie 
wskazanym przez ministra 
oznaczanie jako archiwalne: 
- po roku od dnia 
wprowadzenia 
usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 

Kwestura Kwestura Kwestor 

raporty finansowe z wykorzystania 
środków na inwestycje 
współfinansowane ze źródeł 
zagranicznych 

wprowadzanie:  
- do dnia 31 marca roku 
następującego po roku, na 
który zostały przyznane 
środki (raport roczny) 
- 90 dni od dnia 
uregulowania ostatniej 
płatności (raport końcowy) 
aktualizowanie:  
- na wezwanie i w terminie 
wskazanym przez ministra 
oznaczanie jako archiwalne: 
- po roku od dnia 
wprowadzenia 
usuwanie:  

Biuro zarządzania 
funduszami  
 
Kwestura 

Biuro zarządzania 
funduszami 

Dyrektor 
administracyjny 



- 10 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 
 
 

raporty finansowe z wykorzystania 
środków na programy i 
przedsięwzięcia ustanawiane przez 
ministra:  
 
 
- (1) program lub przedsięwzięcie 
związane z kształceniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - (2) projekt międzynarodowy 
współfinansowany 

wprowadzanie:  
- do dnia 31 marca roku 
następującego po roku, na 
który zostały przyznane 
środki oraz: 
 
(1) - do dnia 5 października 
roku akademickiego 
następującego po roku 
akademickim, na który 
zostały przyznane środki 
(raport roczny) 
- 60 dni od dnia 
zakończenia realizacji 
projektu lub zadania w 
ramach 
programu/przedsięwzięcia 
(raport końcowy) 
 
 (2) - do dnia 31 marca roku 
następującego po roku, w 
którym zawarto umowę lub 
wydano decyzję (raport 
roczny)  
- 60 dni od dnia 
zakończenia realizacji 
projektu (raport wstępny 
końcowy) 
- 30 dni od dnia rozliczenia 
finansowego przez 
instytucję zagraniczną 
(raport końcowy)  
 

Kwestura Kwestura Kwestor 



aktualizowanie:  
- na wezwanie i w terminie 
wskazanym przez ministra 
oznaczanie jako archiwalne: 
- po roku od dnia 
wprowadzenia 
 usuwanie:  
- 10 lat od oznaczenia jako 
archiwalne 

 


