
R.021.8.2022 

 

 

Zarządzenie Nr 47/22 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 15 czerwca  2022 roku  

 

w sprawie powołania Komitetu Sterującego dotyczącego przygotowania, budowy  

i wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 

z  2022r., poz. 574 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Powołuje się Komitet Sterujący dotyczący przygotowania, budowy  

i wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku, zwanym dalej „Komitetem Sterującym EZD”. 

2. Komitet Sterujący Projektu jest organem pomocniczym Rektora Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku. 

 

§ 2. 

1. W skład Komitetu Sterującego EZD wchodzą: 

1) mgr Aneta Woźniak - Dyrektor Administracyjny – Przewodnicząca; 

2) mgr Anna Żukowska-Kopczyńska – Kwestor; 

3) mgr inż. Jarosław Struś – Kierownik Biura Technologii Informatycznych; 

4) mgr Marlena Szpyrkowicz – Kierownik Działu Nauczania; 

2. Na zaproszenie Przewodniczącej w pracach Komitetu Sterującego EZD mogą brać udział 

eksperci oraz inni pracownicy. 

 

§ 3. 

1. Do zadań Komitetu Sterującego EZD należy nadzór nad wdrażaniem systemu 

elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym: 

1) zatwierdzanie harmonogramu realizacji prac wdrożeniowych, w tym wydawanie zgody na 

rozpoczęcie i zamknięcie poszczególnych etapów oraz wdrożenie planu nadzwyczajnego, 

2) monitorowanie postępu prac wdrożeniowych oraz ich zgodności z listą założeń 

organizacyjnych oraz wymaganiami funkcjonalnymi, a także obowiązującym stanem 

prawnym, 

3) weryfikacja spełnienia wymagań i założeń organizacyjnych i podejmowanie decyzji 

doraźnych, 

4) odbiór produktów oraz poszczególnych etapów prac wdrożeniowych, 



5) udzielania Rektorowi PUZ we Włocławku rekomendacji w zakresie dalszych pracy 

wdrożeniowych lub podjęcia decyzji o zamknięciu niniejszego przedsięwzięcia. 

 

§ 4. 

Prace wdrożeniowe o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2 zostaną przeprowadzone przez zespół 

wdrażający system elektronicznego zarządzania dokumentami w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku powołany odrębnym zarządzeniem Rektora. 

 

§ 5. 

1. Przewodnicząca zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego EZD 

oraz przewodniczy jego obradom. 

2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącej, zastępuje ją  

wskazany przez nią członek Komitetu. 

3. Posiedzenia Komitetu Sterującego EZD odbywają się wg potrzeb. 

4. Posiedzenia Komitetu Sterującego EZD są protokołowane. 

5.Rozstrzygnięcia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej trzech członków Komitetu. W przypadku równiej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącej lub osoby ją zastępującej. 

7. Posiedzenia, wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień może być prowadzone z 

wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. 

 

 

§ 6. 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się powołanemu Komitetowi Sterującemu EZD, 

o którym mowa w § 1 zarządzenia.  

 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 

 

 

 

 

 


