
Zarządzenie Nr 70/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 14 maja  2013 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji publikowania wewnętrznych aktów prawnych na 

stronie internetowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz pkt 42 zał. nr 5 do Statutu UKW 

 

 

postanawiam, 

 

 

co następuje: 

§ 1 

 

1. Wprowadzam obowiązek publikowania na stronie internetowej Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego następujących wewnętrznych aktów prawnych: 

 

1) Uchwał Senatu UKW, 

2) Zarządzeń Rektora, 

3) Pism okólnych Rektora, 

4) Pism okólnych Kanclerza, 

5) Uchwał podstawowych jednostek organizacyjnych. 

 

2. Uchwały Senatu oraz zarządzenia Rektora, o których mowa w § 1 ust. 1  

pkt 1 i pkt 2, są dodatkowo publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 2 

 

Informacje związane z bieżącą organizacją prac Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

oraz senackich komisji są publikowane na stronie internetowej UKW.  

 

§ 3 

 

Szczegółowe zasady publikowania wymienionych w §1  i § 2 wewnętrznych aktów prawnych 

określa Instrukcja publikowania wewnętrznych aktów prawnych na stronie internetowej 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia 

 

 

 

 



§ 4 

 

1. Za terminowe opublikowanie wewnętrznych aktów prawnych wymienionych w § 1 oraz 

informacji  wymienionych  § 2 na stronie internetowej UKW odpowiadają:    

a) w przypadku aktów prawnych wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1-3 – Główny 

Specjalista ds. Organizacji Zarządzania i Kontroli lub wyznaczony przez Rektora 

Specjalista ds. legislacji wewnętrznej, 

b) w przypadku aktów prawnych wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 – wyznaczony przez 

Kanclerza pracownik Sekretariatu,  

c) w przypadku aktów prawnych wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 5 – kierownicy 

właściwych dziekanatów lub inni pracownicy wskazani przez Dziekana lub Dyrektora 

podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, 

d) w przypadku aktów prawnych, o których mowa w § 1 ust. 2 – wyznaczony przez 

Rektora pracownik Biura Rektora , 

e) w przypadku informacji, o których mowa w § 2 – odpowiednio pracownicy  

obsługujący Senat UKW oraz senackie komisje. 

 

2. Wykaz odpowiedzialnych pracowników, o których mowa w ust. 1, prowadzi Biuro 

Rektora. 

 

§ 5 

 

Kontrolę terminowości i prawidłowości przestrzegania procedur określonych niniejszym 

zarządzeniem i Instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia będę sprawował 

osobiście. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2013 r.  

 

 

                                                                                                                    Rektor 

 

 

                                                                                      prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 70/2012/2013 

Rektora UKW 

z dnia 14.05.2013 r.  

 

Instrukcja publikowania wewnętrznych aktów prawnych na stronie internetowej UKW 

 

1. Każdy dokument opatrzony jest nazwą i numerem zgodnymi z treścią oryginału  

w wersji drukowanej.  

2. Dokumenty publikowane są na stronie internetowej UKW w porządku 

chronologicznym według numeru od najstarszych do najnowszych. 

3. Dokumenty umieszczane na stronie zapisane są w formacie pdf (Portable Document 

Format). 

4. Akty prawne publikowane w wersji elektronicznej nie zawierają podpisu osób 

uprawnionych do ich podpisywania w wersji papierowej. 

5. Akty prawne powinny być umieszczone na stronie internetowej UKW nie później niż 

w ciągu czternastu dni od dnia wejścia w życie. 

6. Osoby odpowiedzialne za publikację dokumentów w wersji elektronicznej ponoszą  

odpowiedzialność  za  zgodność  treści  dokumentu  w  wersji  elektronicznej   

z  treścią oryginału w wersji drukowanej. 

7. Treść  dokumentów  w  wersji  elektronicznej  wprowadzanych  do  systemu  przez  

upoważnionych pracowników przeznaczona jest wyłącznie do odczytu i nie może być 

modyfikowana przez  inne osoby. 

8. Każdy dokument powinien zostać opatrzony słowami kluczowymi (tagami), które 

umożliwią wyszukiwanie aktów prawnych o określonej treści. 

9. Każdy wydział na swojej stronie głównej na obowiązek umieścić zakładkę „Rada 

Wydziału”, która będzie obejmowała co najmniej trzy strony uwzględniające: Skład 

Rady, Terminy posiedzeń, Uchwały. W przypadku podstawowej jednostki 

organizacyjnej niebędącej wydziałem zakładka powinna nosić nazwę „Rada 

Instytutu”. 

10. „Głosy Senatu”, czyli publikacja zawierająca ogólnikowe informacje o przebiegu 

posiedzeń Senatu, powinny być opublikowane nie później niż trzy dni przed datą 

kolejnego posiedzenia zwyczajnego. 
 

 


