
 

Zarządzenie Nr 10/2014/2015 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 15 grudnia 2014 r. 
 

w sprawie stopniowego wprowadzenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów.  

 

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.) 

 

 

zarządzam, 

 

co następuje:  
 

§ 1 

 

1. Wprowadzam do stosowania elektroniczny system obiegu dokumentów (ESOD) 

stanowiący alternatywną formę dokonywania niektórych czynności z zakresu 

administracji wewnętrznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

2. Elektroniczny system obiegu dokumentów z dniem 15 grudnia 2014 r. zostaje 

wprowadzony w zakresie następujących czynności: 

1) złożenie wniosku o urlop – załącznik nr 1 

2) złożenie wniosku o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS  – załącznik nr 2 

3) złożenie wniosku o zapomogę z  ZFŚS – załącznik nr 3 

4) rejestracja umowy cywilnoprawnej – załącznik nr 4 

5) kancelaryjna obsługa pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych oraz 

rejestracja spraw i teczek – załącznik nr 5 

6) powiadamianie pracowników konkretnych komórek i jednostek organizacyjnych, 

istotnych z punktu widzenia ich działalności o wewnętrznych aktach prawnych – 

załącznik nr 6 

3. Szczegółowe instrukcje dokonywania poszczególnych czynności (procesów), zawierające 

schematy postępowania dla wszystkich jej uczestników, została opisana w załącznikach 

dotyczących danego procesu. 

4. Zmiany i uaktualnienia instrukcji w odniesieniu do poszczególnych procesów będą 

zamieszczane na uczelnianej stronie Działu Informatyzacji.   

5. Obowiązki wykonywania czynności określonych w ust. 2 pkt 6) dotyczą pracowników  

uprawnionych do powiadamiania, a w zakresie potwierdzania zapoznania się z treścią     

– wszystkich adresatów konkretnych powiadomień.  

6. Pomoc techniczną związaną z korzystaniem z elektronicznego systemu obiegu 

dokumentów zapewnia administrator systemu ESOD. 

7. Dotychczasowa tradycyjna forma obiegu dokumentów w odniesieniu do czynności 

określonych w ust. 2 zachowuje swoją ważność, jeżeli z upływem czasu nie zostanie 

całkowicie wycofana zarządzeniem Rektora. 



8. W odniesieniu do prowadzenia danej sprawy z wykorzystaniem systemu ESOD zgodnie z 

ust. 2 pkt 5) nie jest możliwe ponowne przejście na tradycyjną, papierową formę obiegu 

dokumentów. 

9. Możliwość dokonywania innych czynności przy wykorzystaniu elektronicznego systemu 

obiegu dokumentów zostanie wprowadzona odrębnymi zarządzeniami. 

§ 2 

 

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych administracji ogólnej, centralnej oraz 

wydziałowej do: 

1) podjęcia działań zmierzających do zastępowania elektronicznym systemem  

tradycyjnej formy obiegu dokumentów przez podległych pracowników, 

2) informowania Prorektora ds. Finansów i Rozwoju w ostatnim tygodniu każdego 

kwartału roku o postępach we wdrażaniu elektronicznego systemu obiegu 

dokumentów oraz o przeszkodach technicznych i organizacyjnych związanych z 

wdrażaniem.  

 

§ 3 

 

Instrukcje dokonywania poszczególnych czynności (procesów) w elektronicznym obiegu 

dokumentów nie znoszą innych wymagań wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych, w szczególności: 

1) Zarządzenia Nr 33/2005/2006 z dnia 10 marca 2006 r. Rektora Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w sprawie wprowadzenia Instrukcji przesyłania w wersji 

elektronicznej treści wewnętrznych aktów prawnych oraz komunikatów 

wewnętrznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

2) Zarządzenia Nr 21/2008/2009 z dnia 22 grudnia 2008 r. Rektora Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w sprawie wprowadzenia Procedur i instrukcji obiegu i kontroli 

dokumentów w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor  

 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


