
Zarządzenie Nr 22/2018 

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 28 lutego 2018 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. zmianie §5 ust. 2 polegającej na ustaleniu rodzaju jednostek administracyjnych 

poprzez ustalenie, iż są nimi: biura, działy, dziekanaty, kancelaria, samodzielne 

stanowiska, sekretariaty; 

2. likwidacji samodzielnego stanowiska radcy prawnego; 

3. utworzeniu Biura Rozwoju Uczelni z następującym zakresem zadań: 

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) zapewnianie właściwego przepływu informacji, obiegu dokumentów oraz 

współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie 

związanym z wykonywaniem zadań wskazanych w punktach 1-6; 

4. zmianie zakresu zadań Działu ds. Szpitali Klinicznych; 

5. wyłączeniu zwierzchnictwa Prorektora ds. Rozwoju nad Działem ds. Szpitali 

Klinicznych. 

 

 



 

 

§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 w § 5 ustępu 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia: 

2. Jednostkami administracyjnymi są: biura, działy, dziekanaty, kancelaria, 
samodzielne stanowiska, sekretariaty; 

2. uchyleniu w § 17 ust. 1 punktu 8; 

3. zmianie w § 17 ustępu 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

3. Prorektorowi ds. Klinicznych podlega merytorycznie następująca jednostka 

administracyjna: 

1) Dział ds. Szpitali Klinicznych.; 

4. zmianie w § 17 ustępu 3a poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

3a. Prorektorowi ds. Rozwoju podlega merytorycznie następująca jednostka   

administracyjna: 

1) Biuro Rozwoju Uczelni.; 

5. uchyleniu § 24; 

6. zmianie śródtytułu znajdującego się pomiędzy § 32a oraz § 33 Regulaminie poprzez 

nadanie mu nowego brzmienia: 

Pion Prorektora ds. Klinicznych; 

7. uchyleniu w § 33 punktów 9-15; 

8. dodaniu śródtytułu pomiędzy § 33, a § 33a Regulaminu o następującej treści: 

Pion Prorektora ds. Rozwoju; 

9. dodaniu po § 33 paragrafu § 33a w następującym brzmieniu: 

 

„§ 33a 

Biuro  Rozwoju Uczelni 

Biuro Rozwoju Uczelni wykonuje obsługę Prorektora ds. Rozwoju, a w szczególności: 

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

Rozwoju; 

2) organizuje i prowadzi obsługę spotkań oraz uroczystości organizowanych przez 

Prorektora ds. Rozwoju; 

3) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Senackiej 

Komisji ds. Rozwoju; 

4) 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; 

5) wykonuje i koordynuje prace o charakterze ogólnouczelnianym zlecone przez 

Prorektora ds. Rozwoju; 

6) monitoruje realizację przedsięwzięć strategii rozwoju Uniwersytetu we 

współpracy z Prorektorem ds. Rozwoju; 

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

innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie związanym z 

wykonywaniem zadań wskazanych w punktach 1-6.”; 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 


