
Pismo Okólne Nr 19/2022 

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

z dnia 11 marca 2022 roku 

 

zmieniające Pismo Okólne Nr 8/2021 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzania danych  

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

przez jednostki organizacyjne podległe Kanclerzowi 

 

 

Na podstawie § 37 ust. 9 oraz § 30 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z dnia 29 września 2020 roku w związku z 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. poz. 496, 

z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

W Piśmie Okólnym Nr 8/2021 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 8 lutego 2021 

roku w sprawie wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on przez jednostki organizacyjne podległe Kanclerzowi wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jednostki podległe organizacyjnie Kanclerzowi wprowadzają do POL-onu dane do 

„wykazu instytucji” oraz „bazy dokumentów planistyczno-sprawozdawczych”.”; 

 

2) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustanawia się następujący zakres odpowiedzialności za dane wprowadzane do POL-onu, 

terminy ich wprowadzania oraz osoby odpowiedzialne: 

1) dane podstawowe dotyczące Uniwersytetu: 

a) nazwa podmiotu, 

b) organ nadzorujący, 

c) REGON, 

d) NIP, 

e) dane adresowe i kontaktowe podmiotu, 

f) rodzaj podmiotu, 

g) rodzaj uczelni, 

h) datę utworzenia podmiotu, 

i) status podmiotu 

– Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego, na bieżąco; 

2) dane dotyczące inwestycji: 

a) rodzaj inwestycji, 

b) nazwa inwestycji, 

c) opis inwestycji, 



d) okres realizacji inwestycji, 

e) status inwestycji (w realizacji albo zrealizowana), 

f) wysokość nakładów inwestycyjnych,  

g) źródła finansowania inwestycji, 

h) okres trwałości inwestycji (w przypadku gdy jest określony w umowie albo 

decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji), 

i) dane osoby wskazanej do kontaktu w sprawach związanych z użytkowaniem 

inwestycji 

– Kierownik Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych, w terminie do dnia 31 marca 

następnego roku, według stanu na dzień 31 grudnia; 

3) dane dotyczące infrastruktury (aparatura naukowo – badawcza, infrastruktura 

informatyczna o wartości powyżej 500 000,00 zł): 

a) dane techniczne, 

b) rok produkcji, 

c) dane osoby wskazanej do kontaktu w sprawach związanych z użytkowaniem 

aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej, o wartości 

przekraczającej 500 000 zł 

– Kierownik Działu Ewidencji Majątku, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, 

według stanu na dzień 31 grudnia; 

4) w zakresie danych, o których mowa w art. 346 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

a) źródła pochodzenia środków, w tym wysokość środków pochodzących z: 

 działalności gospodarczej, z komercjalizacji oraz z usług badawczych 

świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz z budżetu Unii Europejskiej, w tym z funduszy 

strukturalnych i programów ramowych, 

 innych źródeł 

– Kierownik Działu Księgowości, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, 

według stanu na dzień 31 grudnia, 

b) wynik finansowy podmiotu (w przypadku uczelni publicznej na podstawie 

informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym) 

– Kierownik Działu Księgowości, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, 

według stanu na dzień 31 grudnia; 

5) dane planistyczno – sprawozdawcze: 

a) plan rzeczowo-finansowy wraz ze sprawozdaniem z jego wykonania, 

b) raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 

lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

– Kierownik Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych, w terminach określonych 

w § 16 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia, 

c) roczne sprawozdanie finansowe Uczelni badane przez firmę audytorską, 

d) 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 wyższym 

i nauce 



– Kierownik Działu Księgowości, w trybie i terminach określonych w § 16 ust. 1 pkt 

2 i 3 rozporządzenia.”. 

 

§ 2 

Powyższe ustalenia wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 Kanclerz 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

  Ewa Abramek 


