
Polecenie służbowe nr 1/XV R/2019 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 6 maja 2019 r. 

w sprawie aktualizacji statusów studentów w systemie POL-on 

 

Na podstawie art. 23 w związku z art. 354 ust. 4 oraz art. 431 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), poleca się co następuje: 

§1 

1. W związku z zaplanowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

uruchomieniem z końcem czerwca 2019 r. wersji beta Zintegrowanego Systemu Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dostosowanej do ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz 

planowanej częściowej migracji danych z dotychczasowego systemu POL-on 

prowadzonego na bazie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.),  nakłada się na wszystkie dziekanaty obowiązek 

zaktualizowania w systemie POL-on statusów studentów, którzy nie zostali skreśleni albo 

nie ukończyli studiów i nie zaraportowano dla nich semestru letniego 2018/2019 w 

systemie POL-on. 

2. Proces aktualizacji prowadzony będzie etapowo: 

1) 1 etap - Dział ds. systemu POL-on przekaże do dziekanatów raport z audytu w 

systemie POL-on, zawierający rejestr studentów, którzy nie zostali skreśleni albo nie 

ukończyli studiów i nie zaraportowano dla nich semestru letniego 2018/2019 w 

systemie POL-on - do realizacji w terminie do 8 maja 2019 r.; 

2) 2 etap - Dziekanaty uzupełnią otrzymany raport o aktualny status studenta z podaniem 

daty ukończenia studiów albo daty skreślenia, zgodny ze stanem faktycznym w teczce 

studenta i danymi zawartymi w systemie wewnętrznym Uczelni. Obowiązek dotyczy 

zarówno rekordów studentów ujętych w systemie Bazus, jak również rekordów 

studentów, którzy pozostali w systemie archiwalnym e-ORDO sprzed migracji danych 

do Bazus. Po uzupełnieniu raportu, kierownik dziekanatu poświadczy za zgodność 

danych ze stanem faktycznym i skieruje raport do Działu ds. systemu POL-on do 

dalszej realizacji. Dopuszcza się przekazywanie raportów częściowych z podziałem na 

semestry kolejnych lat akademickich, przy czym ostateczny termin przekazania 

ostatniego raportu to 10 czerwca 2019 r.; 

3) 3 etap: 

a) wariant dla studentów, których zaktualizowane rekordy znajdują się w Bazus:  

migracja plików xml z systemu Bazus do systemu POL-on, przez Dział ds. systemu 

POL-on, na podstawie rejestru poświadczonego za zgodność danych ze stanem 

faktycznym przez kierownika dziekanatu - do realizacji w terminie do 30 czerwca 2019 

r.; 

b)wariant dla studentów, których rekordy są dostępne jedynie w zarchiwizowanym systemie 

e-ORDO: wprowadzanie danych przez pracowników Działu ds. systemu POL-on 

bezpośrednio do systemu POL-on na podstawie rejestru poświadczonego za zgodność  

 



danych ze stanem faktycznym przez kierownika dziekanatu - do realizacji w terminie 

do 30 czerwca 2019 r. 

 

§2 

Dział ds. systemu POL-on złoży raport z realizacji zapisów Polecenia Służbowego po 

zakończeniu wszystkich etapów procesu, o których mowa w § 1, w planowanym terminie do 

31 lipca 2019 r. 

 

§3 

Polecenie wchodzi z życie z dniem podpisania.  

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 


