
 

 

Zarządzenie Nr 56/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia ogólnego schematu struktury 

organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz zarządzenie               

w sprawie określenia schematu organizacyjnego podstawowych jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 47 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego, § 21 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego oraz zarządzenia Nr 43/2010/2011 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia 

instrukcji kancelaryjnej, instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego 

oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

zarządzam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu Nr 4/2013/2014 Rektora UKW z dnia 2 października 2013 r. w sprawie 

określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy, zmienionego zarządzeniem Rektora UKW Nr 50/2013/2014 z dnia 19 marca 

2014 r., w załączniku Nr 1 dodaje się Centrum Komunikacji Klinicznej, jako naukowo-

badawczą jednostkę międzyuczelnianą podległą bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki                     

i Współpracy z Zagranicą oraz dodaje się symbole (kody) literowe dla komórek administracji 

centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek UKW, nadając mu brzmienie jak w załączniku             

Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

W zarządzeniu Nr 5/2013/2014 Rektora UKW z dnia 2 października 2013 r. w sprawie 

określenia schematu organizacyjnego podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w załączniku Nr 1 dodaje się symbole 

(kody) literowe dla podstawowych jednostek organizacyjnych UKW, nadając mu brzmienie 

jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

1. Wprowadzenie symboli (kodów) literowych komórek administracji centralnej, ogólnej               

i pozostałych jednostek UKW oraz podstawowych jednostek organizacyjnych UKW 

następuje w związku z wdrażaniem w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów. 

 



  

2. Symbole (kody), o których mowa w ust. 1 są niezbędne dla właściwego działania 

określonych mechanizmów i procesów uruchamianego systemu oraz oznaczania                          

i klasyfikacji spraw prowadzonych przez użytkowników systemu. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja - Zagórski 


