
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 15 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 1 marca 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie nr 151/2020 Rektora PW w sprawie wyznaczenia osób i jednostek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację i przekazanie 

danych w poszczególnych modułach systemu POL-on i POL-on 2 w Politechnice Warszawskiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 342 - 350 oraz art. 354 ust. 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478,  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz w celu prawidłowego funkcjonowania 

zintegrowanego systemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanego dalej 

„systemem POL-on i POL-on 2”, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu nr 151/2020 Rektora PW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia 

osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, 

weryfikację i przekazanie danych w poszczególnych modułach systemu POL-on i POL-on 2  

w Politechnice Warszawskiej, wprowadza się zmiany: 

 

1) w załączniku nr 1:  

a) pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

      „c) „podmoduł „Edycja Tabelaryczna” - „Pomoc materialna” - Biuro Kanclerza  

- w zakresie weryfikacji liczby raportowanych stypendiów ogółem w rozdrobnieniu 

niezbędnym do weryfikacji sprawozdań GUS, wyjaśnianie niezgodności w zakresie 

raportowanych stypendiów;”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) „moduł „Pomoc materialna” - Biuro Kanclerza w zakresie weryfikacji liczby 

raportowanych stypendiów ogółem w rozdrobnieniu niezbędnym do weryfikacji 

sprawozdań GUS, wyjaśnianie niezgodności w zakresie raportowanych 

stypendiów;”;  

2) w załączniku nr 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie 

„4) moduł „Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych” - Dział Ekonomiczny, 

Biuro Kanclerza oraz Kwestura, zgodnie z kompetencjami;”, 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) moduł „GUS - sprawozdania” - Biuro Spraw Osobowych, Biuro Kanclerza, 

Centrum Współpracy Międzynarodowej, Dział Obsługi Doktorantów, Dział Spraw 

Osobowych, Dział ds. Studiów w pełnym zakresie zgodnie z kompetencjami;”. 

         

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.  

 

 

                                REKTOR  

 

                              

                     prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
  


