
Zarządzenie Nr 47/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 18 marca 2021 roku 

 

w sprawie wprowadzania danych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie do 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 342 i n. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie danych przetwarzanych 

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 496, z pózn. zm.), w związku z § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu prawidłowego wykonania obowiązków Rektora związanych z raportowaniem danych 

do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, zwanego 

dalej Systemem, wynikających z ustawy oraz rozporządzenia, określa się zadania jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w zakresie wprowadzania danych 

do Systemu. 

2. Szczegółowy zakres merytoryczny danych oraz terminy ich wprowadzania, aktualizowania 

i archiwizowania określa Załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

3. W przypadku pojawienia się nowych obszarów merytorycznych w Systemie, Rektor rozdzieli 

obowiązki na odpowiednie jednostki organizacyjne według kompetencji wynikających 

z Regulaminu Organizacyjnego. 

 

§ 2 

1. Powołuje się Koordynatora ds. Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym POL-on, zwanego dalej Koordynatorem spośród pracowników Biura Rektora. 

2. Koordynator ds. Systemu wykonuje swoje obowiązki w imieniu i na rzecz Rektora. 

3. Koordynator podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura Rektora. 

4. Do zadań Koordynatora należy bieżące monitorowanie prawidłowego, rzetelnego 

i terminowego wprowadzania danych do Systemu, na podstawie których Rektor spełnia 

obowiązek przekazywania raportów i oświadczeń do Ministerstwa Edukacji i Nauki poprzez: 

1) koordynowanie współpracy wszystkich uczestników procesu wprowadzania danych 

do Systemu; 

2) bieżące monitorowanie procesu nadawania uprawnień do Systemu przez Dział ds. 

Systemów Informatycznych; 

3) przedstawienie kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych i zaleceń 

dotyczących funkcjonowania Systemu pod względem merytorycznym; 

4) inicjowanie i koordynowanie prac nad optymalizacją procesu przekazywania danych oraz 

podejmowanie działań mających na celu wypracowanie nowych rozwiązań dla zadań 

dotyczących zasilania Systemu w wymagane informacje; 



5) bieżące monitorowanie zmian w Systemie i informowanie kierowników jednostek 

organizacyjnych o ich wprowadzeniu; 

6) kontaktowanie się z pracownikami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz z Pracownikami 

OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) w zakresie pomocy merytorycznej przy pracy 

w Systemie. 

4. Dział ds. Systemów Informatycznych, zwany dalej DSI zapewnia wsparcie techniczne 

w procesie wprowadzania danych do Systemu, w szczególności poprzez: 

1) tworzenie i dezaktywowanie kont użytkowników w Systemie, nadawanie i zdejmowanie 

uprawnień w tym wprowadzanie terminu ich ważności, w oparciu o wniosek zatwierdzony 

przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaakceptowany przez Koordynatora ds. 

Systemu; 

2) kontrolę nad uprawnieniami w Systemie; 

3) udzielanie niezbędnego wsparcia we wszystkich działaniach informatycznych mających na 

celu prawidłową obsługę Systemu; 

4) przedstawienie wytycznych i zaleceń technicznych dotyczących funkcjonowania kont 

użytkowników w Systemie; 

5) kontaktowanie się z OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) poprzez system ZSUN 

Helpdesk w zakresie pomocy technicznej w zakresie kompetencji DSI w Systemie. 

 

§ 3 

1. Za rzetelność, prawidłowość i terminowość danych wprowadzanych do Systemu odpowiada 

kierownik jednostki organizacyjnej. 

2. Kierownik może wyznaczyć pracowników jednostki do przygotowania danych, oraz 

wprowadzenia do Systemu i ich aktualizacji, występując do DSI o przyznanie uprawnień do 

Systemu. Do zadań pracowników w Systemie należy w szczególności: 

1) wprowadzanie, aktualizacja i archiwizacja danych w Systemie; 

2) zgłaszanie Koordynatorowi i innym jednostkom merytorycznie odpowiedzialnym za 

wprowadzenie  danych potrzeby poprawienia spostrzeżonych nieprawidłowości; 

3) kontaktowanie się z Pracownikami Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie 

merytorycznych danych; 

4) bieżące sprawdzanie aktualności zamieszczanych w Systemie oraz zadań do wykonania; 

5) korzystanie z pomocy w Systemie w zakresie pytań ogólnych i pytań dotyczących 

modułów; 

6) korzystanie z informacji zawartych Systemie (materiały szkoleniowe, Baza Aktów 

Prawnych, aktualności); 

7) zgłaszanie uwag dotyczących pracy w Systemie za pomocą ZSUN Helpdesk. 

3. Kierownik jednostki merytorycznej jest odpowiedzialny za zapewnienie zastępstwa w Systemie 

w razie nieobecności uprawnionego pracownika. W tym celu występuje do DSI o nadanie 

uprawnień tymczasowych lub zmianę uprawnień, jeżeli inni uprawnieni pracownicy nie są 

w stanie zapewnić ciągłości pracy w Systemie. 

4. W przypadku ustania stosunku pracy lub odwołania pracownika z wykonywania obowiązków 

w Systemie, Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej występuje do DSI z wnioskiem 

o cofnięcie uprawnień do Systemu. 

 

 



§ 4 

Prorektorzy, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Rzecznik Patentowy, Dyrektor Centrum Edukacji 

Medycznej, Dyrektor Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju oraz Kanclerz składają Rektorowi, 

za pośrednictwem Koordynatora, oświadczenia o zgodności danych wprowadzonych do Systemu ze 

stanem faktycznym przez jednostki im podległe, w terminach wskazanych przez Koordynatora. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2. 

 

§ 5 

1. Dane dotyczące Pracowników, Studentów i Doktorantów Szkoły Doktorskiej przekazywane są 

do Systemu: 

1) z innych systemów Uniwersytetu agregujących niezbędne dane i wyposażonych 

w odpowiednie mechanizmy importu/exportu; 

2) na podstawie plików importu przygotowanych przez merytoryczne jednostki 

organizacyjne; 

3) poprzez ręczne wprowadzanie danych do odpowiednich modułów Systemu. 

2. Jednostki odpowiedzialne za wprowadzanie do Systemu danych, o których mowa w ust. 1, 

zobowiązane są do ich bieżącego aktualizowania w miejscach, z których są pobierane. 

 

§ 6 

Wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa danych wprowadzanych do Systemu:  

1) do poszczególnych zbiorów danych w Systemie mają dostęp upoważnieni pracownicy 

jednostek organizacyjnych (użytkownicy), którzy sporządzają, wprowadzają  i aktualizują 

dane; 

2) użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Systemie, w tym za 

udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim; 

3) użytkownik podczas pracy w Systemie jest zobowiązany do korzystania z przeglądarki 

internetowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wymagań technicznych (zamieszczonymi 

na stronie pomocy Systemu); 

4) użytkownik niezwłocznie informuje Koordynatora Systemu POL-on 

o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Systemu. 

 

§ 7 

1. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników Systemu do współpracy z Koordynatorem, DSI 

i innymi użytkownikami wprowadzającymi dane do Systemu w celu optymalizacji danych. 

2. Jednostki Organizacyjne odpowiedzialne za wprowadzanie danych do Systemu, wskazane 

w załączniku nr 1 do zarządzenia mogą występować do innych jednostek organizacyjnych 

z wnioskiem o przekazanie danych niezbędnych do wprowadzenia ich do Systemu. 

 

§ 8 

Zachowuje się ważność uprawnień do Systemu nadanych użytkownikom przed dniem wejścia 

w życie zarządzenia. 

 

 

 



§ 9 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Koordynatorowi. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


