
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 18 marca 2021 roku 

 

Lp. 
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 zatrudnieniu 

i stanowisku pracy, 
‒ informacje o wymiarze czasu 

pracy, 
‒ informacje o urlopach 

i zasiłkach, 
‒ informacje o pełnionych 

funkcjach kierowniczych, 
‒ źródła finansowania 

stanowiska pracy 
 

wprowadzanie  
i aktualizowanie:  
‒ 30 dni od dnia zatrudnienia lub 

zmiany danych  
oznaczanie jako archiwalne: 
‒ 30 dni od dnia ustania 

zatrudnienia  
usuwanie:  
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 
nastąpiło oznaczenie jako 
archiwalne 

 

Dział Kadr  
i Płac 
 

Dział Kadr  
i Płac 
 

Prorektor  
ds. Osobowych 
i Rozwoju Kadry 

‒ informacje o karach 
dyscyplinarnych, 

‒ informacje o orzeczeniu, o 
którym mowa w art. 180 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny wykonawczy 

wprowadzanie  
i aktualizowanie: 
‒ niezwłocznie po powzięciu 

informacji o uprawomocnieniu 
się orzeczenia kary 
dyscyplinarnej, albo o 
prawomocnym orzeczeniu, o 
którym mowa w art. 180 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny wykonawczy 

usuwanie: 
‒ niezwłocznie po powzięciu 

informacji o zatarciu kary 
dyscyplinarnej, uchyleniu 
orzeczenia o ukaraniu karą 
dyscyplinarną, zatarciu skazania 
lub uchyleniu wyroku sądu 
 



‒ informacje o tytule zawodowym 
oraz stopniu doktora i doktora 
habilitowanego,  

‒ informacje o uprawnieniach 
równoważnych z 
uprawnieniami doktora 
habilitowanego lub tytule 
profesora albo równoważnym 
tytule zawodowym lub stopniu 
uzyskanym za granicą  

wprowadzanie  
i aktualizowanie:  
‒ 30 dni od dnia zatrudnienia lub 

zmiany danych  
oznaczanie jako archiwalne: 
‒ 30 dni od dnia ustania 

zatrudnienia  
usuwanie:  
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 
nastąpiło oznaczenie jako 
archiwalne 

 

Dział Kadr  
i Płac / 
Dział ds. Stopni 
i Tytułu 
Naukowego 
 

Dział Kadr  
i Płac / 
Dział ds. Stopni 
i Tytułu 
Naukowego 
 

Prorektor  
ds. Osobowych 
i Rozwoju Kadry 

‒ informacje o zajęciach 
prowadzonych w ramach 
poszczególnych programów 
studiów, 

‒ roczny wymiar zajęć 
dydaktycznych, 

‒ informacje o kompetencjach  
i doświadczeniu innych osób 
prowadzących zajęcia 

wprowadzanie  
i aktualizowanie:  
‒ 30 dni od dnia zatrudnienia lub 

zmiany danych  
oznaczanie jako archiwalne:  
‒ 30 dni od dnia ustania 

zatrudnienia  
usuwanie: 
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 
nastąpiło oznaczenie jako 
archiwalne  

Centrum 
Edukacji  
Medycznej 

Centrum  
Edukacji  
Medycznej  

Dyrektor 
Centrum  
Edukacji 
Medycznej 

‒ informacje o szkole doktorskiej,  
w której dana osoba prowadzi 
kształcenie 
 

Wprowadzanie 
 i aktualizowanie:  
‒ 30 dni od dnia zatrudnienia lub 

zmiany danych  
oznaczanie jako archiwalne: 
‒ 30 dni od dnia ustania  
zatrudnienia  
usuwanie: 
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 
nastąpiło oznaczenie jako 
archiwalne 

Szkoła 
Doktorska  

Szkoła 
Doktorska  

Dyrektor  
Szkoły 
Doktorskiej 

‒ oświadczenie o dziedzinie  
i dyscyplinie,  

‒ oświadczenie o zaliczeniu  
do liczby N,  

wprowadzanie  
i aktualizowanie:  
‒ 30 dni od dnia zatrudnienia lub 

zmiany danych 

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju 
 

Centrum 
Wsparcia Nauki 
 i Rozwoju 
 

Dyrektor 
Centrum 
Wsparcia Nauki  
i Rozwoju 



‒ informacje o przypisaniu 
osiągnięć do dyscypliny 
 

oznaczanie jako archiwalne:  
‒ 30 dni od dnia ustania 

zatrudnienia  
usuwanie:  
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 
nastąpiło oznaczenie jako 
archiwalne 

 

 

‒ numer elektronicznego 
identyfikatora naukowca 
ORCID 
 

Wprowadzanie 
 i aktualizowanie:  
‒ 30 dni od dnia zatrudnienia lub 

zmiany danych  
oznaczanie jako archiwalne: 
‒ 30 dni od dnia ustania  

zatrudnienia  
usuwanie: 
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 
nastąpiło oznaczenie jako 
archiwalne 

zainteresowany 
pracownik 

zainteresowany 
pracownik 
 
 
Biblioteka 
Główna –
wsparcie 
merytoryczne 
dla osób 
indywidualnie 
wprowadzają-
cych dane 

Prorektor  
ds. Nauki 

‒ informacje o patentach  wprowadzanie  
i aktualizowanie: 
‒ do dnia 31 grudnia roku 

następującego po roku 
zaistnienia zmiany lub do dnia 
15 stycznia roku, w którym jest 
ewaluacja 

oznaczanie jako archiwalne:  
‒ 30 dni od dnia ustania 

zatrudnienia 
usuwanie:  
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 
nastąpiło oznaczenie jako 
archiwalne 

Rzecznik 
Patentowy 
 

Rzecznik 
Patentowy 
 

Rzecznik 
Patentowy  
 

‒ informacje o artykułach 
naukowych, o monografiach 
naukowych i rozdziałach 

Biblioteka 
Główna 

Biblioteka 
Główna 

Prorektor  
ds. Nauki  



w monografiach naukowych 
(informacje o osiągnięciach 
naukowych) 
 

2. Wykaz 
studentów  

‒ dane osobowe, 
‒ informacje o studiach, 
‒ informacja o kierunku studiów, 
‒ semestry studiów, 
‒ data rozpoczęcia i ukończenia 

lub skreślenia ze studiów, 
punkty 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 dnia zakończenia 
semestru i roku studiów w 
zakresie uzyskanej liczby 
punktów ECTS  

oznaczanie jako archiwalne:  
‒ 21 dni od dnia ukończenia 

studiów albo uprawomocnienia 
się decyzji o skreśleniu z listy 
studentów  

usuwanie: 
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 
nastąpiło oznaczenie jako 
archiwalne 

 

Dziekanaty Dziekanaty Dyrektor 
Centrum 
Edukacji 
Medycznej  

 Cudzoziemcy: 
‒ dane osobowe, 
‒ podstawa przyjęcia na studia i 

odbywania kształcenia, 
‒ informacje o studiach, 
‒ informacja o kierunku studiów, 
‒ semestry studiów, 
‒ data rozpoczęcia i ukończenia 

lub skreślenia ze studiów, 
‒  punkty ECTS, 
‒ podstawa przyjęcia na studia, 
‒ podstawa zwolnienia z opłat, 
‒ numer dyplomu ukończenia 

studiów, 
‒ nazwa uzyskanego tytułu 

zawodowego, 
‒ informacje o posiadaniu Karty 

wprowadzanie 
i aktualizowanie: 
‒ 21 dni od dnia rozpoczęcia 

prowadzenia studiów lub od dnia 
zmiany danych 

‒ 30 dni od dnia zakończenia 
semestru i roku studiów w 
zakresie uzyskanej liczby 
punktów ECTS 

oznaczanie jako archiwalne:  
‒ 21 dni od dnia ukończenia 

studiów albo uprawomocnienia 
się decyzji o skreśleniu z listy 
studentów  

usuwanie:  
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 

Dziekanaty Dziekanaty Dyrektor 
Centrum  
Edukacji 
Medycznej 



Polaka 
 

nastąpiło oznaczenie jako 
archiwalne 

‒ rodzaj przyznanych świadczeń, 
stypendia/zapomoga 

Dział Spraw 
Socjalnych 
Studentów  

Dział Spraw 
Socjalnych 
Studentów 

Dyrektor 
Centrum 
Edukacji 
Medycznej 
 

ankieta EN-1  
 

wg odrębnych przepisów 
(do 21 października wg stanu na 
dzień 15 października)  

Biuro Rekrutacji Biuro Rekrutacji Dyrektor 
Centrum 
Edukacji 
Medycznej 
 

3.  Wykaz osób 
ubiegających 
się o stopień 
doktora 

‒ dane osobowe, 
‒ informacje o szkole doktorskiej, 
‒ data rozpoczęcia kształcenia, 
‒ data i okres zawieszenia, 
‒ data ukończenia kształcenia 

lub skreślenia z listy 
doktorantów, 

‒ informacje o zatrudnieniu, 
‒ dyscyplina/dziedzina, w której 

przygotowywana jest rozprawa 
doktorska, 

‒ tryb przygotowania rozprawy 
doktorskiej, 

‒ imię i nazwisko promotora 
‒ informacje o ocenie 

śródokresowej (data i wynik 

oceny),  

‒ skład komisji dokonującej 

oceny śródokresowej, 

‒ rodzaj przyznanych świadczeń, 

stypendia 

 

wprowadzanie: 
‒ 30 dni od dnia przyjęcia do 

szkoły doktorskiej albo od dnia 
złożenia wniosku o nadanie 
stopnia doktora w trybie 
eksternistycznym  

aktualizowanie: 
‒ 21 dni od dnia zmiany danych 
oznaczanie jako archiwalne: 
‒ 21 dni od dnia nadania stopnia 

albo skreślenia z listy 
doktorantów 

usuwanie: 
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 
nastąpiło oznaczenia jako 
archiwalne 

Szkoła 
Doktorska  

Szkoła 
Doktorska  

Dyrektor Szkoły 
Doktorskiej  



Cudzoziemcy: 
‒ dane osobowe, 

‒ podstawa przyjęcia do szkoły 

doktorskiej i odbywania 

kształcenia, 

‒ informacje o szkole doktorskiej, 

‒ data rozpoczęcia kształcenia, 

‒ data i okres zawieszenia, 

‒ data ukończenia kształcenia 

lub skreślenia z listy 

doktorantów, 

‒ informacje o zatrudnieniu, 

‒ dyscyplina/dziedzina, w której 

przygotowywana jest rozprawa 

doktorska, 

‒ tryb przygotowania rozprawy 

doktorskiej, 

‒ imię i nazwisko promotora, 

‒ informacje o posiadaniu Karty 

Polaka, 

‒ informacje o ocenie 

śródokresowej (data i wynik 

oceny), 

‒ skład komisji dokonującej 

oceny śródokresowej, 

‒ rodzaj przyznanych świadczeń, 

stypendia 

 

‒ numer elektronicznego 
identyfikatora naukowca 
ORCID (doktoranci) 
 

zainteresowany 
doktorant 

zainteresowany 
doktorant 
 
 
Biblioteka 
Główna –
wsparcie 
merytoryczne 
dla osób 
indywidualnie 
wprowadzają-

Prorektor  
ds. Nauki 



cych dane 
 

‒ informacje o nadaniu stopnia  Dział  
ds. Stopni  
i Tytułu 
Naukowego 

Dział  
ds. Stopni 
i Tytułu 
Naukowego 

Prorektor  
ds. Osobowych  
i Rozwoju Kadry 
 

  ‒ informacje o artykułach 
naukowych, o monografiach 
naukowych i rozdziałach  
w monografiach naukowych 
(informacje o osiągnięciach 
naukowych) 
 

wprowadzanie  
i aktualizowanie: 
‒ do dnia 31 grudnia roku 

następującego po roku 
zaistnienia zmiany lub do dnia 
15 stycznia roku, w którym jest 
ewaluacja 

oznaczanie jako archiwalne:  
‒ 21 dni od dnia nadania stopnia 

albo skreślenia z listy 
doktorantów 

usuwanie:  
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 

nastąpiło oznaczenie jako 

archiwalne 

 

Biblioteka 
Główna 

Biblioteka 
Główna 

Prorektor  
ds. Nauki  

4. Wykaz 
instytucji 
systemu 
szkolnictwa 
wyższego 
i nauki 
 

‒ nazwa podmiotu, 

‒ organ nadzorujący, 

‒ REGON, 

‒ NIP, 

‒ dane adresowe i kontaktowe 

podmiotu, 

‒ rodzaj podmiotu, 

‒ rodzaj uczelni, 

‒ datę utworzenia podmiotu, 

‒ status podmiotu 

 

wprowadzanie  
i aktualizowanie: 
‒ 21 dni od zmiany danych 

oznaczanie jako archiwalne, 
usuwanie: 
‒ dane nie są archiwizowane, nie 

są usuwane 

Dział 
Organizacyjno-
Prawny 

Dział 
Organizacyjno-
Prawny 

Kanclerz 

‒ informacje o pozwoleniach na 

utworzenie studiów 

 

wprowadzanie: 
‒ 21 dni od dnia utworzenia 

studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu 

aktualizowanie: 
‒ 21 dni od dnia zaistnienia zmiany 

Dziekanaty Dziekanaty Dyrektor 
Centrum 
Edukacji 
Medycznej  



oznaczanie jako archiwalne: 
‒ 21 dni od dnia zaprzestania 

prowadzenia studiów 

usuwanie:  
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 

nastąpiło oznaczenie jako 

archiwalne 

‒ 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, tytuł 

zawodowy nadawany 

absolwentom, 

‒ informacje o ocenie 

programowej i kompleksowej 

itd. 

 

wprowadzanie 
i aktualizowanie: 
‒ 21 dni od dnia utworzenia 

studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu  

‒ 21 dni od dnia rozpoczęcia 

prowadzenia studiów na 

określonym kierunku, poziomie i 

profilu  

oznaczanie jako archiwalne: 
‒ 21 dni od dnia zaprzestania 

prowadzenia studiów 

usuwanie:  
‒ 20 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 

nastąpiło oznaczenie jako 

archiwalne 

Dziekanaty Dziekanaty Dyrektor 
Centrum 
Edukacji 
Medycznej  

‒ informacje o prowadzeniu 

działalności poza siedzibą, 

‒ opłaty za studia, 

‒ informacje o kształceniu 

specjalistycznym 

 

wprowadzanie 
i aktualizowanie:  
‒ 21 dni od zmiany danych 

oznaczanie jako archiwalne, 
usuwanie: 
‒ dane nie są archiwizowane, nie 

są usuwane 

‒ informacje o szkole doktorskiej 

 

Szkoła 
Doktorska 
 

Szkoła 
Doktorska 

Dyrektor Szkoły 
Doktorskiej 



‒ informacje o organach 

nadających stopnie 

 

Dział  
ds. Stopni  
i Tytułu 
Naukowego 
  

Dział  
ds. Stopni  
i Tytułu 
Naukowego 
  

Prorektor  
ds. Osobowych  
i Rozwoju Kadry 

‒ informacje o działalności 
naukowej (dane na potrzeby 
ewaluacji jakości działalności 
naukowej): 
- projekty naukowe, 
- opisy wpływów działalności 

naukowej na 
funkcjonowanie 
społeczeństwa i gospodarki 

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju   

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju   

Dyrektor 
Wsparcia Nauki  
i Rozwoju   

‒ informacje dotyczące 
infrastruktury (aparatura 
naukowo –badawcza, 
infrastruktura informatyczna o 
wartości powyżej 500 000,00zł) 
dane techniczne, rok produkcji 
 

wprowadzanie  

i aktualizowanie: 

‒ do dnia 31 marca następnego 
roku, według stanu na dzień 31 
grudnia 

oznaczanie jako archiwalne, 
usuwanie: 
‒ dane nie są archiwizowane, nie 

są usuwane 

Dział Ewidencji 
Majątku 

Dział Ewidencji 
Majątku 

Kanclerz 

‒ o źródłach pochodzenia 
środków, w tym wysokość 
środków: 
- własnych podmiotu, 
- pochodzących z budżetu 

państwa,  
- pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, w tym z 
funduszy strukturalnych i 
programów ramowych,  

- pochodzących z innych 
źródeł, w tym darowizn i 
budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

wprowadzanie  
i aktualizowanie: 

‒ do dnia 31 marca następnego 
roku według stanu na dzień 31 
grudnia 

oznaczanie jako archiwalne, 
usuwanie: 
‒ dane nie są archiwizowane, nie 

są usuwane 

Dział 
Księgowości 

Dział 
Księgowości 

Kanclerz 

‒ wynik finansowy podmiotu (w 
przypadku uczelni publicznej 
na podstawie informacji 



zawartych w sprawozdaniu 
finansowym) 
 

‒ informacje o nakładach na 
badania naukowe i prace 
rozwojowe 
 

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju   

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju   

Dyrektor 
Centrum 
Wsparcia Nauki  
i Rozwoju 
 

‒ informacje o przychodach 

z tytułu komercjalizacji wyników 
działalności naukowej lub 
know-how związanego z tymi 
wynikami 
 

wprowadzanie i aktualizowanie: 
‒ do dnia 31 marca następnego 

roku według stanu na dzień 31 

grudnia z wyjątkiem informacji 

dot. roku poprzedzającego rok 

przeprowadzenia ewaluacji – do 

dnia 15 stycznia roku, w którym 

ewaluacja jest przeprowadzana 

oznaczanie jako archiwalne, 
usuwanie: 
‒ dane nie są archiwizowane, nie 

są usuwane 

 

Dział 
Księgowości 

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju / 
Centrum 
Transferu 
Wiedzy 
 

Dyrektor 
Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju / 
Dyrektor 
Centrum 
Transferu 
Wiedzy 
 

‒ informacje o przychodach  
z tytułu usług badawczych 

Dział 
Księgowości 

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju / 
Centrum 
Transferu 
Wiedzy  
 

Dyrektor 
Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju / 
Dyrektor 
Centrum 
Transferu 
Wiedzy  
 

‒ rodzaj inwestycji, 
‒ nazwa inwestycji,  
‒ opis inwestycji,  
‒ okres realizacji inwestycji, 
‒ wysokość nakładów 

inwestycyjnych,  
‒ źródła finansowania inwestycji 

 

wprowadzanie  

i aktualizowanie: 

‒ do dnia 31 marca następnego 
roku według stanu na dzień 31 
grudnia 

oznaczanie jako archiwalne, 
usuwanie: 
‒ dane nie są archiwizowane, nie 

są usuwane 
 

Dział 
Planowania 
i Analiz 
Ekonomicznych 

Dział 
Planowania 
i Analiz 
Ekonomicznych 

Kanclerz 

5. Repozytorium 
pisemnych prac 
dyplomowych - 
ORPPD 

‒ informacje o pracy dyplomowej  
i jej autorze, 

‒ informacje o promotorze 
i recenzentach, 

‒ nazwa uczelni, data egzaminu 

wprowadzanie: 
‒ niezwłocznie po zdaniu 

egzaminu dyplomowego 

aktualizowanie, oznaczanie jako 
archiwalne, usuwanie:  

Dziekanaty 
 

Dziekanaty Dyrektor 
Centrum 
Edukacji 
Medycznej 



dyplomowego, 
‒ informacja o kierunku studiów 

dane nie są aktualizowane, 
archiwizowane ani usuwane  

 

6. Baza 
dokumentów  
w 
postępowaniach 
awansowych 

‒ dane osobowe, 
‒ treść rozprawy doktorskiej ze 

streszczeniem (opis) i z datą 
złożenia, 

‒ informacje o złożeniu wniosku 
o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, 

‒ informacje o 
recenzentach/członkach 
komisji habilitacyjnej, 

‒ recenzje, 
‒ informacje o nadaniu lub 

pozbawieniu stopnia doktora 
lub doktora habilitowanego 

wprowadzanie: 
‒ 14 dni od daty wszczęcia 

postępowania 
aktualizowanie: 
‒ niezwłocznie po zmianie danych  
oznaczanie jako archiwalne, 
usuwanie: 
‒ dane nie są archiwizowane, nie 

są usuwane 
 

Dział ds. Stopni 
i Tytułu 
Naukowego 

Dział ds. Stopni 
i Tytułu 
Naukowego 

Prorektor  
ds. Osobowych 
i Rozwoju Kadry 

7. Baza osób 
upoważnionych 
do podpisywania 
dokumentów 

‒ dane osobowe, 

‒ data objęcia funkcji i data 
zakończenia pełnienia funkcji, 

‒ nazwa funkcji pełnionej w 
uczelni, 

‒ odwzorowanie cyfrowe wzoru 
podpisu, wzoru parafy i 
pieczątki imiennej 

wprowadzanie i  
‒ niezwłocznie po objęciu funkcji 

albo wprowadzeniu wzoru 
aktualizowanie: 
‒ niezwłocznie po zaistnieniu 

zmiany  
oznaczanie jako archiwalne: 
‒ niezwłocznie po zakończeniu 

pełnienia funkcji albo po 
wprowadzeniu nowych wzorów  

usuwanie:  
‒ dane nie są usuwane 

Dziekanaty / 
Sekretariaty 
Prorektorów / 
Sekretariaty 
Centrów / 
Biuro Szkoły 
Doktorskiej / 
Biuro Rektora / 
Biuro Kanclerza/ 
Biuro Kwestora 

*1 

Dział Kadr i Płac  Prorektor  
ds. Osobowych 
i Rozwoju Kadry 

‒ wzory: 
- dyplomów ukończenia 

studiów, 
- dyplomów doktorskich i 

habilitacyjnych, 
‒ wzory odpisów: 

- dyplomów ukończenia 
studiów, 

- dyplomów doktorskich i 
habilitacyjnych,, 

‒ wzory świadectw ukończenia 
studiów podyplomowych, 

‒ wzory zaświadczeń o 

Centrum  
Edukacji 
Medycznej / 
Szkoła 
Doktorska / 
Centrum 
Kształcenia 
Podyplomowe-
go 
 

Centrum  
Edukacji 
Medycznej / 
Szkoła 
Doktorska / 
Centrum 
Kształcenia 
Podyplomowe-
go 
 

Dyrektor 
Centrum 
Edukacji 
Medycznej / 
Dyrektor Szkoły 
Doktorskiej / 
Prorektor 
ds. Kształcenia 
i Dydaktyki 



ukończeniu studiów i studiów 
podyplomowych, 

‒ data wprowadzenia wzorów do 
obiegu 
 

‒ wzory pieczęci urzędowych, 
‒ data wprowadzenia pieczęci 

urzędowej do użytku, 
‒ data wycofania pieczęci 

urzędowej z użytku lub jej 
zaginięcia 
 

Biuro Rektora Biuro Rektora  

9. Baza 
dokumentów 
planistyczno 
-sprawozda- 
wczych 

‒ plan rzeczowo-finansowy wprowadzanie:  
‒ do dnia 30 czerwca danego roku 

aktualizowanie:  

‒ dane nie są aktualizowane  
oznaczanie jako archiwalne: 

‒ po upływie roku od dnia 
wprowadzenia  

usuwanie:  

‒ po upływie 10 lat licząc od roku 
następującego po roku, w 
którym nastąpiło oznaczenie 
jako archiwalne 
 

Dział 
Planowania i 
Analiz 
Ekonomicznych 

Dział 
Planowania i 
Analiz 
Ekonomicznych 

Kanclerz 

‒ sprawozdanie z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego 

wprowadzanie: 

‒ do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku, za 
który jest składane 

aktualizowanie: 

‒ dane nie są aktualizowane 
oznaczanie jako archiwalne: 

‒ po upływie roku od dnia 
wprowadzenia  

usuwanie:  

‒ po upływie 10 lat licząc od roku 
następującego po roku, w 
którym nastąpiło oznaczenie 

Dział 
Planowania  
i Analiz 
Ekonomicznych 

Dział 
Planowania  
i Analiz 
Ekonomicznych 

Kanclerz  



jako archiwalne 
 

‒ roczne sprawozdanie 
finansowe Uczelni zbadane 
przez firmę audytorską 

wprowadzanie: 

‒ do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku, za 
który jest składane  

aktualizowanie:  
‒ dane nie są aktualizowane 
oznaczanie jako archiwalne: 

‒ po upływie roku od dnia 
wprowadzenia  

usuwanie:  

‒ po upływie 10 lat licząc od roku 
następującego po roku, w 
którym nastąpiło oznaczenie 
jako archiwalne 

 

Dział 
Księgowości 

Dział 
Księgowości 

Kanclerz 

‒ sprawozdania z 
wykorzystania środków 
finansowych, o których mowa 
w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 roku –
Prawo o szkolnictwie 
wyższymi nauce: 
sprawozdania z 
wykorzystania środków na 
utrzymanie i rozwój potencjału 
dydaktycznego oraz 
utrzymanie i rozwój potencjału 
badawczego 

wprowadzanie: 
‒ do dnia 30 czerwca roku 

następującego po roku, za który 
są składane 

aktualizowanie: 

‒ na wezwanie i w terminie 
wskazanym przez ministra 

oznaczanie jako archiwalne: 

‒ po upływie roku od dnia 
wprowadzenia  

usuwanie:  

‒ po upływie 10 lat licząc od roku 
następującego po roku, w 
którym nastąpiło oznaczenie 
jako archiwalne 
 

Dział 
Księgowości 

Dział 
Księgowości 

Kanclerz 

‒ sprawozdania z 
wykorzystania środków 
finansowych, o których mowa 
w art. 365 pkt 3, 6 i 8 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 roku –
Prawo o szkolnictwie 

wprowadzanie: 
‒ do dnia 31 marca roku 

następującego po roku, za który 
są składane 

aktualizowanie: 

‒ na wezwanie i w terminie 
wskazanym przez ministra 

Dział 
Księgowości 

Dział Spraw 
Socjalnych 
Studentów 

Dyrektor  
Centrum 
Edukacji 
Medycznej 



wyższymi nauce: 
sprawozdania z 
wykorzystania środków na: 
a) świadczenia - stypendia 
socjalne, stypendia dla osób 
niepełnosprawnych, 
zapomogi, stypendia rektora, 
b) zadania związane z 
zapewnieniem osobom 
niepełnosprawnym warunków 
do pełnego udziału w 
procesie przyjmowania na 
studia, do szkół doktorskich, 
kształceniu na studiach i w 
szkołach doktorskich lub 
prowadzeniu działalności 
naukowej, 
c) stypendia i nagrody 
ministra 
 

oznaczanie jako archiwalne: 

‒ po upływie roku od dnia 
wprowadzenia 

usuwanie:  

po upływie 10 lat licząc od roku 
następującego po roku, w którym 
nastąpiło oznaczenie jako 
archiwalne 

‒ raporty finansowe z 

wykorzystania środków 

przeznaczonych na inwestycje 

związane z kształceniem: 

inwestycje budowalne,  

zakup nieruchomości i 
pozostałych środków trwałych 

 

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 upływie roku od dnia 

wprowadzenia  

usuwanie:  

‒ po upływie 10 lat licząc od roku 

następującego po roku, w 

którym nastąpiło oznaczenie 

Dział 
Planowania  
i Analiz 
Ekonomicznych 

Dział 
Planowania  
i Analiz 
Ekonomicznych 

Kanclerz 



‒ raporty finansowe z 

wykorzystania środków 

przeznaczonych na inwestycje 

związane z kształceniem 

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 upływie roku od dnia 

wprowadzenia  

usuwanie:  

po upływie 10 lat licząc od roku 

następującego po roku, w którym 

nastąpiło oznaczenie jako 

archiwalne 

 

Dział 
Planowania i 
Analiz 
Ekonomicznych 

Dział 
Planowania i 
Analiz 
Ekonomicznych 

Kanclerz 

‒ raporty finansowe z 
wykorzystania środków na 
inwestycje związane z  
działalnością naukową: 
inwestycje budowalne, zakup 
nieruchomości, zakup 
aparatury naukowo-badawczej 
oraz infrastruktury 
informatycznej o wartości 
powyżej 500 000,00 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 upływie roku od dnia 

wprowadzenia  
usuwanie:  

‒ po upływie 10 lat licząc od roku 
następującego po roku, w 
którym nastąpiło oznaczenie 

Dział 
Księgowości*2 

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju*3 

 

Dyrektor 
Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju 
 



jako archiwalne 
 

‒ raporty finansowe z 
wykorzystania środków na 
inwestycje związane z 
działalnością naukową 
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 upływie roku od dnia 

wprowadzenia  
usuwanie:  

‒ po upływie 10 lat licząc od roku 
następującego po roku, w 
którym nastąpiło oznaczenie 
jako archiwalne 
 

Dział 
Księgowości*2 

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju *3 
 

Dyrektor 
Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju 
 

‒ raporty finansowe z 
wykorzystania środków na 
utrzymanie aparatury naukowo-
badawczej lub stanowiska 
badawczego oraz specjalnej 
infrastruktury informatycznej 

wprowadzanie: 

‒ do dnia 31 marca roku 
następującego po roku, na 
który zostały przyznane środki 
(raport roczny)  

‒ 90 dni od dnia zakończenia 
realizacji zadania, na które 
przyznano środki (raport 
końcowy)  

aktualizowanie:  

‒ na wezwanie i w terminie 
wskazanym przez ministra  

oznaczanie jako archiwalne: 
‒ po upływie roku od dnia 

wprowadzenia  
usuwanie:  

‒ po upływie 10 lat licząc od roku 

Dział 
Księgowości*2 

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju*3 
 

Dyrektor 
Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju 
 



następującego po roku, w 
którym nastąpiło oznaczenie 
jako archiwalne 
 

‒ raporty finansowe z 
wykorzystania środków na 
programy i przedsięwzięcia 
ustanawiane przez ministra: 
- program lub przedsięwzięcie 

związane z kształceniem 
- projekt międzynarodowy 

współfinansowany 

wprowadzanie: 

‒ 1) do dnia 31 marca roku 
następującego po roku, na 
który zostały przyznane środki, 

a w przypadku: 

a) programu lub przedsięwzięcia 

związanego z kształceniem - w 

terminie do dnia 5 października 

roku akademickiego 

następującego po roku 

akademickim, na który środki 

finansowe zostały przyznane, 

jako raport roczny, 

b) projektu międzynarodowego 

współfinansowanego - w 

terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po roku, w 

którym zawarto umowę lub 

wydano decyzję przez 

instytucję finansującą, jako 

raport roczny 

‒ 2) w terminie 60 dni od dnia 
zakończenia realizacji projektu 
lub zadania w ramach 
programu lub przedsięwzięcia, 
jako raport końcowy, 

a w przypadku projektu 
międzynarodowego 
współfinansowanego,  
w terminie: 

a) 60 dni od dnia zakończenia 

realizacji projektu, jako raport 

wstępny końcowy, 

b) 30 dni od dnia otrzymania 

Dział 
Księgowości*2 

Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju / 
Centrum 
Edukacji 
Medycznej*3 

 

Dyrektor 
Centrum 
Wsparcia Nauki 
i Rozwoju / 
Dyrektor 
Centrum 
Edukacji 
Medycznej 



rozliczenia finansowego 

dokonanego przez instytucję 

zagraniczną, jako raport 

końcowy 

aktualizowanie: 

‒ na wezwanie i w terminie 
wskazanym przez ministra 

oznaczanie jako archiwalne: 

‒ po upływie roku od dnia 
wprowadzenia  

usuwanie:  

‒ po upływie 10 lat licząc od roku 
następującego po roku, w 
którym nastąpiło oznaczenie 
jako archiwalne 

 

 

*1jednostki odpowiedzialne za przygotowanie danych mają obowiązek zgłaszania jednostce raportującej dane pełnomocnictw do podpisywania 

dokumentów udzielonych odpowiednio przez: Rektora, Prorektorów, Dziekanów, Dyrektorów, Kanclerza, Kwestora 

*2wymagania do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej pozwalającej na przygotowanie danych powinny być zgłoszone przed dokonaniem 

pierwszych zapisów księgowych dot. raportowanego zagadnienia przez jednostkę odpowiedzialną za raportowanie (jednostka wnioskująca o środki / 

zobowiązana do ich rozliczenia zgodnie z zasadami rozliczania przyznanych środków) 

*3jednostka wnioskująca o środki / zobowiązana do ich rozliczenia zgodnie z zasadami rozliczania przyznanych środków 


