
Zarządzenie Nr 16/2007 
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 08 marca 2007 r.  
 
 
 

w sprawie wykazu aktualnych zarządzeń Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu 

 
 
 

W celu ustalenia wykazu obowiązujących zarządzeń Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Ustala się wykaz zarządzeń aktualnych na dzień 1 stycznia 2007 r.: 
 

 
Nr 

 
Data 

 
Zakres regulacji 

 
1998 i 1999 

6 03.12.1998 Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

19a  14.05.1999 Utworzenie Zakładu Lektoratów w Instytucie Języków Obcych 
20 28.05.1999 Powołanie Instytutu Ekonomicznego 
34 20.10.1999 Zasady i tryb kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich 

od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich 
41 07.12.1999 Ustalenie stanowisk uprawnionych do korzystania z telefonów słuŜbowych w 

mieszkaniu prywatnym 
2000 

7 28.03.2000 Ustalenie Ordynacji Wyborczej wyborów Zakładowego Społecznego 
Inspektora Pracy  

19 17.05.2000 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków 
studentów 

26 14.07.2000 Połączenie Instytutu Humanistycznego i Instytutu Języków Obcych w 
Instytut Pedagogiczno - Językowy 

38 11.10.2000 Zasady wprowadzenia do planu studiów przedmiotu zajęcia monograficzne 
39 11.10.2000 Zasady dotyczące hospitacji zajęć dydaktycznych 
40 16.10.2000 Postępowanie wspomagające rozwój naukowy nauczycieli i wprowadzenie 

indywidualnych Kart Rozwoju Naukowego Magister – Doktor 
41 16.10.2000 Organizowanie konferencji dydaktyczno – naukowych nauczycieli  

2001 
2 05.02.2001 Forma opracowań wykonywanych przez pracowników 
17 27.06.2001 Określenie szczegółowych zasad organizacji oraz kryteriów kwalifikacji 

uczestników studiów podyplomowych w PWSZ w Elblągu 
23 26.09.2001 Powołanie Instytutu Informatyki Stosowanej 
32 24.10.2001 Wykonywanie zadań obronnych uczelni 
34 05.11.2001 Prowadzenie kart drogowych samochodów słuŜbowych  
41 11.12.2001 Określenie wykazu akt oraz kwalifikacji dokumentacji archiwalnej  

2002 
3 02.01.2002 Powołanie pracowni badawczo – rozwojowej monitoringu i ochrony 

środowiska w Instytucie Politechnicznym  



13 04.03.2002 Regulamin organizacyjny biblioteki 
28 21.08.2002 Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 
29 30.08.2002 Powołanie zespołu kierowania obroną cywilną 

2003 
18 26.05.2003 Przeprowadzanie oceny stanu technicznego budynków, pomiarów instalacji 

elektrycznej, odgromowej, gazowej oraz pomiarów instalacji wentylacyjnej i 
kominowej 

2004 
4 27.02.2004 Egzamin końcowy z przysposobienia obronnego  
7 11.03.2004 Pobieranie darmowego oprogramowania firmy Microsoft w ramach ISDN 

AA przez pracowników i studentów 
13 14.05.2004 Tryb pracy doraźnych komisji przetargowych powoływanych do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego 

22 17.06.2004 Określenie zasad postępowania egzaminacyjnego w czasie egzaminów 
wstępnych 

27 22.06.2004 Regulamin pracy 
32 02.09.2004 Szczegółowe zasady organizacji studiów podyplomowych oraz kursów 

specjalnych 
36 30.09.2004 Regulamin własnego funduszu stypendialnego  
43 09.11.2004 Regulamin komisji socjalnej 
48 08.12.2004 Zmiany w regulaminie pracy 

2005 
3 20.01.2005 Realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

oraz ochrony informacji niejawnych 
6 28.01.2005 Zmiany przeprowadzenia oceny stanu technicznego budynków, pomiarów 

instalacji elektrycznych, odgromowej, gazowej oraz pomiarów instalacji 
wentylacyjnej i kominowej 

9 23.03.2005 Zmiany w regulaminie Komisji Socjalnej  
10 29.03.2005 Zakładowy regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami 
20 24.05.2005 Zmiana zarządzenia 32/2001 – zadania obronne 
24 21.06.2005 Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bhp 
31 01.07.2005 Wynajmowanie samochodów słuŜbowych do celów prywatnych 
32 13.07.2005 Wprowadzenie zaświadczenia o odbytych studiach 
34 22.09.2005 Opłaty za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia 

studiów oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, 
dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych oraz 
duplikatów tych dokumentów 

37 29.09.2005 Regulamin sieci komputerowej 
38 29.09.2005 Określenie zasad działania Wydawnictw  
42 27.10.2005 Utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości 
43 28.10.2005 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w systemach informatycznych i 

tradycyjnych 
44 28.10.2005 Tryb dofinansowania wyjazdów na konferencje  
49 13.12.2005 UpowaŜnienie osób uprawnionych do wystawiania oraz podpisywania faktur 

VAT 
50 15.12.2005 Utworzenie Centrum Transferu Technologii 

2006 
1 02.01.2006 Plan rzeczowo-finansowy oraz procedura dokonywania zakupów  
3 04.01.2006 Ustalenie miesięcznego limitu kosztów dla telefonów komórkowych 
4 10.01.2006 Powołanie komisji bhp 
6 24.01.2006 Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
8 16.03.2006 WdroŜenie systemu zarządzania jakością 
8a 19.04.2006 Powołanie komitetu ds. programu Sokrates – Erasmus 



12a 17.05.2006 Powołanie komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji studentów 
na wyjazdy w ramach Socratesa 

15 01.06.2006 Ceny minimalne wynajmu w budynkach dydaktycznych 
18 23.06.2006 Regulamin mieszkańców domów studenckich oraz rady mieszkańców 

domów studenckich 
19 27.06.2006 Organizacja roku akademickiego 2006/2007 
20 28.06.2006 Odpłatność za studia niestacjonarne w roku 2006/2007 
23a 29.06.2006 Opłata za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych z powodu 

niezadowalających wyników w nauce w roku 2006/2007 
25 30.06.2006 Ustalenie opłaty za korzystanie z miejsc w domach studenckich w roku 

2006/2007 
26 30.06.2006 Zasady sprzedaŜy usług komercyjnych, w tym wynajmowania pokoi, dla 

osób niebędących studentami w domach studenckich 
27 30.06.2006 Zmiana zarządzenia 20/2006 
28 09.08.2006 Polityka wewnętrzna rachunkowości 
29 09.08.2006 Zmiany w regulaminie pracy 
29a 04.09.2006 Powołanie komisji kwalifikacyjnej nauczycieli na wyjazdy w ramach 

programu Socrates 
29b 05.09.2006 Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu ds. programu Sokrates – 

Erasmus  
30 27.09.2006 Wypłata pracownikom ekwiwalentu pienięŜnego za pranie, naprawę i 

konserwację odzieŜy i obuwia roboczego 
30a 28.09.2006 Regulamin ankietyzacji zajęć dydaktycznych oraz przetwarzania zebranych 

danych  
31 29.09.2006 Utworzenie Ośrodka Informatyki  
32 02.10.2006 Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania, wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej studentom PWSZ w Elblągu 
33 02.10.2006 Wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, 

stypendium na wyŜywienie oraz stypendium mieszkaniowe 
36 21.11.2006 Powołanie Uczelnianej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej  
39 01.12.2006 WdroŜenie Księgi Jakości i procedur systemu zarządzania jakością 
40 01.12.2006 Zasady opracowywania, podpisywania i rozpowszechniania wewnętrznych 

aktów normatywnych 
41 01.12.2006 Tryb dofinansowania wyjazdów na szkolenia 
42 01.12.2006 Regulamin organizacyjny 
44 21.12.2006 Zmiana zarządzenia 06/2006 
45 21.12.2006 Powołanie Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich 

 
 

§ 2 
 
Wykaz, o którym mowa w § 1, nie obejmuje zarządzeń dotyczących spraw o charakterze 
indywidualnym. 

 
§ 3 

 
Zarządzenia nie wymienione w wykazie, z zastrzeŜeniem § 2, tracą moc z dniem 
31.12.2006r.  

 
 
 
 



§ 4 
 
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników 
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy do usunięcia nieaktualnych 
zarządzeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2007r. W uzasadnionych 
przypadkach moŜna pozostawić nieaktualne zarządzenie, jednakŜe naleŜy je oznaczyć 
napisem „Nieaktualne – dla informacji”. 
 

§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania 
 
 
 

Rektor 
 
 

prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk 
 
 
 

Do wiadomości: 
- według rozdzielnika B 
- Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 
- Inspektor ds. BHP i P.PoŜ. 

 
 


