
DA.021.2.2020          

Zarządzenie Nr 126/20 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 07 października 2020 roku 

 

 

w sprawie  powołania zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów w Uczelni 

 
Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

1. Powołuje się zespół ds. wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zwany 

dalej „zespołem” w składzie: 

1) mgr Aneta Woźniak -  Dyrektor Administracyjny– przewodnicząca, 

2) mgr Katarzyna Chymkowska -  Dyrektor Biura Rektora, 

3) mgr inż. Jarosław Struś Kierownik- Kierownik Biura Technologii Informatycznych, 

4) mgr Anna Żukowska-Kopczyńska  - przedstawiciel Kwestury, 

5) mgr Małgorzata Drzewudzka - przedstawiciel Biura ds. pracowniczych, 

6) mgr Adrianna Sobczyńska - przedstawiciel Działu Nauczania, 

7) mgr Tomasz Kruszewski - przedstawiciel Działu Gospodarczego, 

8) mgr Justyna Kociuba- przedstawiciel sekretariatów Instytutów, 

9) mgr Małgorzata Kamińska -przedstawiciel Archiwum. 

2. Nadzór nad prawidłową realizacją prac zespołu pełni Rektor Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku. 

 

§2. 

1. Do zadań zespołu należą zadania związane z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów zwanym dalej „systemem”, w szczególności: 

1) opracowanie map procesów w Uczelni, 

2) udział w prezentacjach przykładowych systemów, 

3) określenie pożądanych funkcjonalności systemu, 

4) określenie zasad obsługi informatycznej systemu, 

5) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, 

6) odbiór przedmiotu zamówienia,  



7) podejmowanie, w ramach  kompetencji, działań zmierzających do realizacji celu. 

2. W posiedzeniach zespołu może uczestniczyć Rektor. 

3. Przewodniczący zespołu może zapraszać na posiedzenia oraz do bieżącej współpracy 

osoby nie wchodzące w skład zespołu, w szczególności ekspertów. 

4. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się w trybie korespondencyjnym lub on-line. 

 

§3.  

Do zadań przewodniczącej zespołu należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń; 

2) kierowanie pracami zespołu; 

3) zlecanie członkom zespołu określonych zadań; 

4) opracowywanie informacji i po uzgodnieniu z zespołem przedkładanie ich Rektorowi. 

 

§5. 

Zespół zakończy swoją działalność w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

§6. 

Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Administracyjnemu. 

§7. 

Zarządzenie wchodzi w życie 07 października 2020 roku.  

         

 

 
Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 


