
Zarządzenie nr 74/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

z dnia 27 listopada 2019 roku 
 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
wprowadzonego Zarządzeniem nr 31/2019 Rektora UEP, wynikającej ze zmiany nazwy 

Katedry Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw na Katedra Logistyki i z utworzenia 
stanowiska Uczelnianego Koordynatora do spraw Systemu POL-on 

 
 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2018 roku poz. 1668, z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Senatu wyrażonej  

w Uchwale nr 50 (2019/2020) i w Uchwale nr 52 (2019/2020) z dnia 22 listopada 2019 roku 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

Od dnia 1 grudnia 2019 roku: 

1) w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej zmianie ulega nazwa „Katedra 

Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw” na „Katedra Logistyki”; 

2) w pionie organizacyjnym rektora utworzone zostaje stanowisko Uczelnianego 

Koordynatora do spraw Systemu POL-on. 

 

§ 2 

Zmiany, o których mowa w § 1, skutkują następującymi zmianami w Regulaminie 

organizacyjnym UEP, wprowadzonym Zarządzeniem nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2019 roku: 

1) dodaniem w § 18 ust. 1 punktu 13 o następującym brzmieniu:   

„13) Uczelniany Koordynator do spraw Systemu POL-on.”; 

2) dodaniem w załączniku nr 1 do Regulaminu § 24 i § 25 o następującym brzmieniu: 

 

„UCZELNIANY KOORDYNATOR DO SPRAW SYSTEMU POL-ON 

(UKSP) 

 

§ 24 

1. Proces przygotowywania, ewidencji i przekazywania danych do Systemu POL-on  

w imieniu rektora nadzoruje Uczelniany Koordynator do spraw Systemu POL-on. 

2. Do zadań Uczelnianego Koordynatora do spraw Systemu POL-on należy: 

1) monitorowanie funkcjonalności istniejących modułów i informowanie 

użytkowników o udostępnieniu nowych modułów w Systemie oraz informowanie 

rektora o zmianach; 

2) przydzielanie i egzekwowanie obowiązków od użytkowników Systemu; 

3) nadzorowanie terminowego i rzetelnego przekazywania danych do Systemu; 

4) informowanie rektora o stanie realizacji zadań w zakresie przekazywania danych 

do Systemu; 
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5) zgłaszanie rektorowi wszelkich informacji o ryzyku mogącym zakłócić rzetelność, 

prawidłowość i terminowość przekazywania danych do Systemu wraz ze 

wskazaniem rozwiązań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie 

ryzyka;  

6) współpraca z administratorem Systemu i użytkownikami Systemu. 

 

§ 25 

Zasady wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji  

o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz szczegółowy zakres uprawnień  

i odpowiedzialności Uczelnianego Koordynatora do spraw Systemu POL-on określa 

odrębne zarządzenie rektora UEP.”; 

3) w załączniku nr 8 do Regulaminu: 

a) wykreśleniem w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej nazwy: „Katedra 

Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw”, wraz z symbolem zawartym w pozycji nr 7, 

oraz wpisaniem w to miejsce nazwy: „Katedra Logistyki” z symbolem  „KL”, 

b) dodaniem ustępu 13 w pionie rektora o następującym brzmieniu: 

„13. Uczelniany Koordynator do spraw Systemu POL-on                UKSP”; 

4) w schemacie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: 

a) wykreśleniem w Załączniku nr 13 nazwy: „Katedra Międzynarodowych Łańcuchów 

Dostaw” i wpisaniem w to miejsce nazwy: „Katedra Logistyki”, 

b) dodaniem w Załączniku nr 20 nazwy „Uczelniany Koordynator do spraw Systemu POL-

on”. 

 
§ 3 

1. Z dniem 30 listopada 2019 roku traci moc Zarządzenie nr 19/2017 Rektora UEP z dnia  

14 marca 2017 roku w sprawie powołania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

uczelnianego koordynatora ds. Systemu POL-on.  

2. Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego UEP, uwzględniający zmiany, o których mowa 

w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 grudnia 2019 roku. 

 

         REKTOR 

 

           (prof. dr hab. Maciej Żukowski) 


