
Zarządzenie Nr 115/2017 
 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz §150 ust. 1 Statutu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zarządzam co następuje: 

 

§1 

Zatwierdzam zmianę Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015, polegającą 

na: 

1. ustaleniu podległości Działu ds. Szpitali Klinicznych odpowiednio do zakresu zadań 

pod Prorektora ds. Rozwoju 

2. utworzeniu Działu Organizacyjno-Prawnego zapewniającego obsługę organizacyjno-

prawną władz Uniwersytetu z następującym zakresem zadań: 

1) opracowywanie założeń i projektów podstawowych dokumentów wyznaczających 

strukturę organizacyjną Uniwersytetu (schematy, regulaminy, zarządzenia);  

2) doradztwo organizacyjne i prawne dla władz Uniwersytetu oraz jednostek 

organizacyjnych, w tym Senatu; 

3) opracowywanie projektów zakresów obowiązków dla władz oraz pracowników 

Uniwersytetu; 

4) dokonywanie oceny zgodności podejmowanych działań i decyzji władz i 

pracowników Uniwersytetu z przepisami i procedurami; 

5) przygotowywanie i obsługa procesu wyboru do organów Uniwersytetu; 

6) zapewnia wsparcie władzom Uniwersytetu i jednostkom organizacyjnym na 

etapie inicjowania zmian przepisów wewnętrznych w celu dostosowania celów i 

założeń projektowanych regulacji do przepisów powszechnie obowiązujących lub 

zapewnienia ich spójności z innymi przepisami wewnętrznymi i organizacją 

Uniwersytetu; 

7) wsparcie w zakresie opracowania projektów przepisów wewnętrznych 

Uniwersytetu; 

8) prowadzenie centralnej ewidencji oraz rejestru wewnętrznych aktów 

normatywnych; 

9) zapewnianie obsługi prawnej Uniwersytetu przez radcę prawnego (adwokata) lub 

uprawniony podmiot zewnętrzny, w tym:  

a) zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i organami 

władzy publicznej,  

b) udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie pod 

względem prawnym projektów umów i porozumień oraz udzielanie 

wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,  

c) opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń Rektora oraz 

innych wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu,  

10) prowadzenie nadzoru nad egzekucją należności Uniwersytetu oraz 

postępowaniami sądowymi i administracyjnymi, w których stroną jest 

Uniwersytet;  



11) wspiera władze Uniwersytetu oraz jednostki organizacyjne w procesie 

monitorowania zmian w systemie powszechnie obowiązującego prawa w zakresie 

należącym właściwości tych jednostek;  

12) obsługa Rzeczników Dyscyplinarnych i Komisji Dyscyplinarnych; 

13) obsługa Senackiej Komisji ds. Finansowo-Budżetowych; 

14) prowadzenie centralnego rejestru pełnomocnictw i upoważnień; 

15) prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych oraz przechowywanie 

dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej; 

16) koordynuje wykonywanie przez Uniwersytet uprawnień organizacyjnych i 

korporacyjnych wynikających ze stosunku członkostwa, statusu wspólnika lub 

akcjonariusza w spółkach, w których Uniwersytet jest wspólnikiem lub 

akcjonariuszem lub wykonuje prawa udziałowe na innej podstawie prawnej 

(zastaw, użytkowanie); 

17) koordynowanie opracowywania informacji zbiorczych o działalności 

Uniwersytetu oraz dotyczących sprawozdawczości GUS; 

18) sporządzanie sprawozdania w zakresie skarg i wniosków w zakresie działalności 

Uniwersytetu dla właściwego Ministra; 

19) sporządzanie projektów umów i porozumień oraz opiniowanie umów 

zewnętrznych pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami 

wewnętrznymi; 

 

3. zmianie zakresu zadań Biura Rektora; 

 

4. zmianie nazwy Samodzielnego Stanowiska  ds. Obronnych na: Samodzielne 

Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego; 

 

5. utworzeniu Sekretariatu Prorektora ds. Dydaktyki z następującym zakresem zadań: 

1) prowadzenie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i sekretarskiej Prorektora 

ds. Dydaktyki, 

2) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem organizacji studenckich i 

doktoranckich działających na Uniwersytecie;  

3) prowadzenie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i sekretarskiej 

Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; 

4) prowadzenie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i sekretarskiej Senackiej 

Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich; 

5) organizowanie i prowadzenie obsługi spotkań oraz uroczystości organizowanych 

przez Prorektora ds. Dydaktyki; 

6) przyjmowanie, rozdzielanie i prowadzenie bieżącej korespondencji wpływającej 

do Prorektora ds. Dydaktyki, a także zapewnienie przygotowywania 

korespondencji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości innych 

jednostek organizacyjnych, 

7) wykonywanie i koordynacja prac o charakterze ogólnouczelnianym zleconych 

przez Prorektora ds. Dydaktyki; 

8) zapewnienie właściwego przepływu informacji, obiegu dokumentów oraz 

współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie 

związanym z wykonywaniem zadań wskazanych w punktach 1-7; 

 

6. zmianie zadań Działu ds. Szpitali Klinicznych poprzez zwiększenie zakresu 

obowiązków ww. jednostki o następujące działania: 



1) prowadzenie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i sekretarskiej Prorektora 

ds. Rozwoju, 

2) organizowanie i prowadzenie obsługi spotkań oraz uroczystości organizowanych 

przez Prorektora ds. Rozwoju; 

3) prowadzenie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i sekretarskiej Senackiej 

Komisji ds. Rozwoju;  

4) zapewnianie przyjmowania, rozdzielania i prowadzenia bieżącej korespondencji 

wpływającej do Prorektora ds. Rozwoju, a także zapewnianie przygotowywania 

korespondencji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości innych 

jednostek organizacyjnych, 

5) wykonywanie i koordynowanie prac o charakterze ogólnouczelnianym zleconych 

przez Prorektora ds. Rozwoju; 

6) monitorowanie realizacji przedsięwzięć strategii rozwoju Uniwersytetu we 

współpracy z Prorektorem ds. Rozwoju; 

7) zapewnienie właściwego przepływu informacji, obiegu dokumentów oraz 

współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie 

związanym z wykonywaniem zadań wskazanych w punktach 1-6. 

 

§2 

W związku ze zmianami określonymi w §1, w tekście Regulaminu Organizacyjnego 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 

35/2015 z dnia 27 marca 2015, zatwierdzam zmianę polegającą na: 

 

1. zmianie dotychczasowej treści § 4 ust. 6 i nadaniu mu nowego brzmienia: 

6. Jednostki administracyjne funkcjonują w pionach: Rektora, Prorektora ds. 

Dydaktyki, Prorektora ds. Klinicznych, Prorektora ds. Nauki, Prorektora ds. 

Rozwoju, Dziekanów, Kanclerza, Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych, 

Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury, Kwestora. 

 
2. zmianie dotychczasowej treści § 5 ust. 2 i nadaniu mu nowego brzmienia: 

2. Jednostkami administracyjnymi są: biuro rektora, kancelaria, działy, dziekanaty, 

samodzielne stanowiska, sekretariaty. 

 
3. dodaniu w § 17 ust. 1 po punkcie 7) punktu 7a) w brzmieniu:  

 7) Dział Organizacyjno-Prawny, 

 
4. zmianie dotychczasowej treści § 17 ust. 1 pkt 9) i nadaniu mu nowego brzmienia: 

 9) Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. 

 
5. Zmianie dotychczasowej treści § 17 ust. 3 i nadaniu mu nowego brzmienia: 

3. Prorektorowi ds. Klinicznych podlega merytorycznie następująca jednostka 

administracyjna: 

1) Dział ds. Szpitali Klinicznych w zakresie zadań, o których mowa w § 33 pkt. 

1-8. 
 

6. w §17 po ust. 3 dodaniu ust. 3a o treści: 

3a. Prorektorowi ds. Rozwoju podlega merytorycznie następująca jednostka 

administracyjna: 

1) Dział ds. Szpitali Klinicznych w zakresie zadań, o których mowa w § 33 pkt. 

9-15. 



7. zmianie dotychczasowej treści § 18 i nadaniu mu nowego brzmienia: 

 

§ 18 

Biuro Rektora 

Biuro Rektora wykonuje obsługę Rektora, a w szczególności: 

1) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Rektora, Senatu i 

Kolegium Rektorskiego; 

2) wykonuje i koordynuje prace o charakterze ogólnouczelnianym zlecone przez 

Rektora; 

3) zapewnia organizację i obsługę spotkań oraz uroczystości organizowanych przez 

Rektora, posiedzeń zwoływanych przez Rektora; 

4) zapewnia organizację wyjazdów służbowych Rektora; 

5) prowadzi sprawy związane z udziałem Uczelni w: KRAUM, KRASP, KRSPWZ;  

6) zapewnia przyjmowanie, rozdzielanie i prowadzenie bieżącej korespondencji 

wpływającej do Rektora, a także zapewnia przygotowywanie korespondencji, z 

wyłączeniem spraw należących do właściwości innych jednostek organizacyjnych, 

7) zapewnia koordynację zadań Uniwersytetu związanych z procedurami przyjmowania 

oraz załatwiania skarg i wniosków; 

8) zapewnia właściwy przepływ informacji, obieg dokumentów oraz współpracuje z 

innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie związanym z 
wykonywaniem zadań wskazanych w punktach 1-7.; 

 
8. dodaniu po § 18 Regulaminu § 18a w następującym brzmieniu: 

 

§ 18a 

Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki 

Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki wykonuje obsługę Prorektora ds. Dydaktyki, a w 

szczególności: 

1) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Prorektora ds. 

Dydaktyki, 

2) prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji studenckich i 

doktoranckich działających na Uniwersytecie;  

3) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Uczelnianego 

Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; 

4) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Senackiej Komisji 

ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich; 

5) organizuje i prowadzi obsługę spotkań oraz uroczystości organizowanych Prorektora 

ds. Dydaktyki; 

6) zapewnia przyjmowanie, rozdzielanie i prowadzenie bieżącej korespondencji 

wpływającej do Prorektora ds. Dydaktyki, a także zapewnia przygotowywanie 

korespondencji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości innych jednostek 

organizacyjnych; 

7) wykonuje i koordynuje prace o charakterze ogólnouczelnianym zlecone przez 

Prorektora ds. Dydaktyki; 

8) zapewnienia właściwy przepływ informacji, obieg dokumentów oraz współpracuje z 

innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie związanym z 
wykonywaniem zadań wskazanych w punktach 1-7.; 

 
9. dodaniu po § 24 Regulaminu § 24a w następującym brzmieniu: 

 



§ 24a 

Dział Organizacyjno-Prawny  

Dział Organizacyjno-Prawny zapewnia obsługę organizacyjno-prawną władz 

Uniwersytetu, a w szczególności: 

1) opracowuje założenia i projekty podstawowych dokumentów wyznaczających 

strukturę organizacyjną Uniwersytetu (schematy, regulaminy, zarządzenia 

organizacyjne Uniwersytetu); 

2) doradztwo organizacyjne i prawne dla władz Uniwersytetu oraz jednostek 

organizacyjnych, w tym Senatu; 

3) opracowuje projekty zakresów obowiązków dla władz oraz pracowników 

Uniwersytetu; 

4) dokonuje oceny zgodności podejmowanych działań i decyzji władz i pracowników 

Uniwersytetu z przepisami i procedurami; 

5) przygotowuje i obsługuje proces wyborów do organów Uniwersytetu; 

6) zapewnia wsparcie władzom Uniwersytetu i jednostkom organizacyjnym na etapie 

inicjowania zmian przepisów wewnętrznych w celu dostosowania celów i założeń 

projektowanych regulacji do przepisów powszechnie obowiązujących lub 

zapewnienia ich spójności z innymi przepisami wewnętrznymi i organizacją 

Uniwersytetu;  

7) wspiera w zakresie opracowania projektów przepisów wewnętrznych Uniwersytetu;  

8) prowadzi centralną ewidencję oraz rejestr wewnętrznych aktów normatywnych;  

9) zapewnia obsługę prawną Uniwersytetu przez radcę prawnego (adwokata) lub 

uprawniony podmiot zewnętrzny, w tym:  

a) zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i organami władzy 

publicznej,  

b) udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie pod 

względem prawnym projektów umów i porozumień oraz udzielanie wyjaśnień w 

zakresie stosowania prawa,  

c) opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń Rektora oraz innych 

wewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu,  

10) prowadzi nadzór nad egzekucją należności Uniwersytetu oraz postępowaniami 

sądowymi i administracyjnymi, w których stroną jest Uniwersytet,  

11) wspiera władze Uniwersytetu oraz jednostki organizacyjne w procesie 

monitorowania zmian w systemie powszechnie obowiązującego prawa w zakresie 

należącym właściwości tych jednostek;  

12) prowadzi obsługę Rzeczników Dyscyplinarnych i Komisji Dyscyplinarnych; 

13) zapewnia obsługę Senackiej Komisji ds. Finansowo-Budżetowych; 

14) prowadzi centralny rejestr pełnomocnictw i upoważnień; 

15) prowadzi centralny rejestr kontroli zewnętrznych oraz przechowuje dokumentację 

kontrolną i pokontrolną; 

16) koordynuje wykonywanie przez Uniwersytet uprawnień organizacyjnych i 

korporacyjnych wynikających ze stosunku członkostwa, statusu wspólnika lub 

akcjonariusza w spółkach, w których Uniwersytet jest wspólnikiem lub 

akcjonariuszem lub wykonuje prawa udziałowe na innej podstawie prawnej (zastaw, 

użytkowanie); 

17) koordynuje opracowywanie informacji zbiorczych o działalności Uniwersytetu oraz 

dotyczących sprawozdawczości GUS; 

18) sporządza sprawozdania w zakresie skarg i wniosków w zakresie działalności 

Uniwersytetu dla właściwego Ministra; 



19) sporządza projekty umów i porozumień oraz opiniuje umowy zewnętrzne pod 

względem ich zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi 

Uniwersytetu. 
 

10. zmianie dotychczasowej treści § 26 i nadaniu mu nowego brzmienia: 

 

§ 26 

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i Zarządzania Kryzysowego wykonuje zadania 

na potrzeby obronne państwa,  

a w szczególności:  

1) opracowuje plany postępowania Uniwersytetu na potrzeby obronne państwa, 

2) opracowuje i aktualizuje karty realizacji zadań operacyjnych, 

3) opracowuje i aktualizuje dokumentację w zakresie funkcjonowania stałego 

dyżuru, 

4) prowadzi sprawy związane z reklamowaniem osób od pełnienia czynnej służby    

wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

5) planuje i organizuje szkolenie obronne w Uniwersytecie, 

6) kontroluje realizację zadań obronnych wykonywanych przez szpitale kliniczne. 

7)  koordynuje realizację zadań Uniwersytetu w zakresie zarządzania kryzysowego, 

zagrożenia państwa i wojny. 
 

11. dodaniu po § 33 pkt 8 Regulaminu pkt. 9-15 w następującym brzmieniu: 

9) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Prorektora ds. 

Rozwoju; 

10) organizuje i prowadzi obsługę spotkań oraz uroczystości organizowanych przez 

Prorektora ds. Rozwoju; 

11) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Senackiej Komisji 

ds. Rozwoju;  

12) zapewnia przyjmowanie, rozdzielanie i prowadzenie bieżącej korespondencji 

wpływającej do Prorektora ds. Rozwoju, a także zapewnia przygotowywanie 

korespondencji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości innych jednostek 

organizacyjnych; 

13) wykonuje i koordynuje prace o charakterze ogólnouczelnianym zlecone przez 

Prorektora ds. Rozwoju; 

14) monitoruje realizację przedsięwzięć strategii rozwoju Uniwersytetu we współpracy z 

Prorektorem ds. Rozwoju; 

15) zapewnienia właściwy przepływ informacji, obieg dokumentów oraz współpracuje z 

innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie związanym w 
wykonywaniem zadań wskazanych w punktach 9-15. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r. 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 


