
Zarządzenie Nr 20/2018 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 29 maja 2018r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. 2017. 2183 z późn. zm.) i § 82 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej  w Elblągu z dnia 23 lutego 2017r. zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

W regulaminie organizacyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 06/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu z dnia 7 marca 2018r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. dodaje się § 16a w brzmieniu: 

„§ 16a 

Do zadań Radcy Prawnego należy: 

1) Bieżąca analiza aktów prawnych publikowanych w dziennikach ustaw, monitorach 

polskich i dziennikach urzędowych, z jednoczesnym zapoznawaniem z ich treścią 

właściwych jednostek organizacyjnych Uczelni. 

2) Świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, konsultacji, 

sporządzanie opinii prawnych i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania 

obowiązujących w Uczelni przepisów prawnych. 

3) Udział w opracowywaniu oraz opiniowanie projektów wewnętrznych aktów 

normatywnych, decyzji, umów, porozumień i innych aktów wywołujących dla Uczelni 

skutki prawne. 

4) Opracowywanie pism procesowych, wykonywanie zastępstwa procesowego                          

w sprawach, w których stroną jest Uczelnia. 

5) Informowanie Rektora o uchybieniach w działalności Uczelni w zakresie przestrzegania 

prawa i skutków prawnych tych uchybień oraz innych okolicznościach mogących 

wywołać niekorzystne dla Uczelni konsekwencje. 

6) Nadzór prawny nad egzekucją należności Uczelni.” 

2. dodaje się § 27a w brzmieniu: 

„§ 27a 

Do zadań Inspektora ochrony danych należy: 

1) Informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,                  

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie              

o ochronie danych) oraz innych przepisów Unii lub prawa krajowego o ochronie danych    

i doradzanie im w tej sprawie. 

2) Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), innych 

przepisów Unii,  prawa krajowego o ochronie danych oraz polityki Uczelni w dziedzinie 

ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające 



świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz 

powiązane z tym audyty. 

3) Udzielanie na żądanie  zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                

o ochronie danych). 

4) Współpraca z organem nadzorczym. 

5) Pełnienie funkcji organu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych 

z przetwarzaniem, w tym  z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, 

oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych 

sprawach. 

6) Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem 

praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia. 

7) Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii 

czynności przetwarzania.”  

 

§ 2 

Schemat organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, stanowiący 

załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku                  

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

                                              Rektor  

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 
 

 

 

 


