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Zarządzenie Nr 121/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 07 grudnia 2021 

 

zmieniające zarządzenie nr 40/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty 

elektronicznej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. W Regulaminie korzystania z poczty elektronicznej w Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/21 Rektora 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku wprowadza się zmianę, zgodnie z którą § 13 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„§ 13 

 

1. Pracownicy oraz osoby zawierające z Uczelnią umowy cywilnoprawne zobowiązani 

są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i pisemnego potwierdzenia tego 

faktu w dniu podpisania umowy w formie oświadczenia, stanowiącego załącznik  

Nr 1 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Studenci oraz uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do zapoznania się 

z niniejszym Regulaminem i pisemnego potwierdzenia tego faktu w dniu nabycia 

praw studenta,  w formie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2  

do niniejszego Regulaminu. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 – 2, przechowuje się odpowiednio w aktach 

osobowych podmiotów wymienionych w tych ustępach. 

4. Osoba zawierająca z Uczelnią umowę cywilnoprawną, której wymiar czasu pracy nie 

przekracza 30 godzin w jednym semestrze zwolniona jest z obowiązku pisemnego 

potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem, w formie oświadczenia, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jeśli w umowie 

cywilnoprawnej zawarto zobowiązanie do sprawdzania skrzynki pocztowej  

co najmniej w każdym dniu, w którym osoba ta wykonuje obowiązki służbowe, ale 

jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, w semestrze, w którym osoba ta wykonuje 

obowiązki służbowe.” 

 



 

§ 2. 

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Technologii 

Informatycznych. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauczania  

i studentów oraz Dyrektorowi Administracyjnemu. 

 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 
 

 

 

 

 

 


