Zarządzenie Nr 189/2021
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 187/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku
dotyczącego wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), w związku z § 14 ust. 1 – 3 i § 15 ust. 6 Statutu
Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku
zarządzam, co następuje:
§1
W Zarządzeniu Rektora Nr 187/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku dotyczącym wprowadzenia w
Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 dodaje się na końcu słowa: „z zastrzeżeniem ust. 13”;
2) w § 3 ust. 6 skreśla się punkt 5;
3) w § 3 ust. 11 po słowach: „Kancelarii Uczelni” dodaje się słowa: „oraz Leśnym Zakładzie
Doświadczalnym”
4) w § 3 nadaje się nowe brzmienie ustępowi 12:
12.

Skład chronologiczny obejmuje:
1) skład pełny chronologiczny (zbiór dokumentacji, dla której wykonano pełne
odwzorowanie cyfrowe - oznaczony symbolem SCP);
2) skład niepełny chronologiczny (zbiór dokumentacji, dla której nie wykonano
pełnego odwzorowania cyfrowego - oznaczony symbolem SCN);
3) skład pełny nośników danych (zbiór danych, których zawartość w pełni
włączono do systemu EZD - oznaczony symbolem NDP);
4) skład niepełny nośników danych (zbiór danych, których zawartość nie została
włączona do systemu EZD - oznaczony symbolem NDN);
5) elementów akt sprawy (sprawy, które są prowadzone elektronicznie, a wpłynął
lub został wytworzony jakiś dokument papierowy);
6) zwrotki (ZPO dla spraw prowadzonych elektronicznie oraz zwrot
korespondencji niepodjętej).

5) w § 3 dodaje się ustęp 13 w brzmieniu:
13.

W 2022 roku wysyłką poczty z Wydawnictwa UR w Krakowie zajmuje się Wydawnictwo na
podstawie odrębnej umowy z Pocztą Polską. Do poczty przychodzącej, wewnętrznej oraz wysyłki
spraw prowadzonych w EZD stosuje się zapisy niniejszego zarządzenia jak dla innych jednostek.

6) w § 8 nadaje się nowe brzmienie ustępowi 1:
1.

Cała wewnętrzna korespondencja odbywa się w EZD, za wyjątkiem korespondencji prowadzonej
przez inne dedykowane systemy informatyczne działające w Uczelni.

7) w § 10 zmienia się słowa „JWRA” na „JRWA”.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Kraków, dnia 29 grudnia 2021 roku
Rektor

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

