
Zarządzenie Nr 01/2019
 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
z dnia 7 stycznia 2019r. 

 

w sprawie Procedury ustalania liczby studentów na dzień 31 grudnia na potrzeby 

sprawozdania GUS S-10 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018. 1668) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Procedura określa tryb postępowania w sprawie ustalenia liczby studentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na dzień 31 grudnia, będącej podstawą do 

sporządzenia sprawozdania GUS S-10. 

 

 § 2  

Obowiązkiem pracowników dziekanatów i Zastępców Dyrektorów ds. Kształcenia jest 

ustalenie liczby studentów rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym.  

 

§ 3 

Dziekanaty przygotowują sprawozdanie S-10 w zakresie danego Instytutu oraz sporządzają 

listy studentów z podziałem na lata studiów i kierunki. Listy zawierają: 

- imiona i nazwiska studentów, 

- nr albumu studenta lub pesel. 

Dane wynikające z list studentów odpowiadają danym zawartym w sprawozdaniu S-10. 

 

§ 4 

Dokumenty, o których mowa w § 3, zatwierdzane są przez Zastępcę Dyrektora                            

ds. Kształcenia, a następnie przekazywane Prorektorowi ds. Kształcenia. 

 

§ 5 

Nieprzekraczalny termin przekazywania zatwierdzonych list Prorektorowi ds. Kształcenia 

upływa z dniem 9 stycznia, przy czym w przypadku danych za 2018 rok - z dniem 18 stycznia 

2019r. 

 

 

 



§ 6 

Dział Kształcenia sporządza sprawozdania S-10 w terminie do dnia 18 stycznia,                           

a w przypadku danych za 2018 rok do dnia 31 stycznia 2019r., na podstawie dokumentów,              

o których mowa w § 3, zaakceptowanych przez Prorektora ds. Kształcenia.  

 

§ 7 

W razie wątpliwości co do prawidłowości danych zawartych w przekazanych przez 

dziekanaty dokumentach są one zwracane do weryfikacji. Termin poprawienia przedłożonych 

dokumentów nie może przekroczyć terminu określonego w § 5. 

 

§ 8 

Traci moc zarządzenie nr 31/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                       

w Elblągu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie Procedury ustalania liczby studentów na 

dzień 30 listopada na potrzeby sprawozdania GUS S-10. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 

                                                                                                        Rektor  

 

                                                                          prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 
 

 


