
 

Zarządzenie Nr 18/2019 

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668) 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. likwidacji Działu Wydawnictw, 

2. utworzeniu jednostki organizacyjnej pod nazwą Wydawnictwo podlegającej 

merytorycznie Prorektorowi ds. Nauki, zajmującej się – we współpracy z Radą 

Wydawniczą powoływaną przez Rektora PUM – organizowaniem i realizacją 

działalności wydawniczej Uniwersytetu, a w szczególności: 

1) sporządzaniem projektów rzeczowych planów wydawniczych, 

2) ustalaniem planu wydawniczego na podstawie propozycji i potrzeb zgłaszanych 

przez poszczególne jednostki organizacyjne, 

3) przygotowaniem tytułów do druku: redakcja językowa i techniczna, projekt 

graficzny i typograficzny, skład i łamanie, nadzór druku, 

4) realizacją rocznego planu wydawniczego w zakresie własnych wydawnictw ciągłych  

i zwartych o charakterze naukowym, dydaktycznym i informacyjnym, 

5) dystrybucją i rozpowszechnianiem wydawnictw uczelnianych oraz prowadzeniem 

magazynu i punktu sprzedaży, 

6) prowadzeniem i obsługą stron internetowych wydawnictw Uniwersytetu, 

7) współpracą z bazami czasopism naukowych, 

8) sporządzaniem rocznego planu finansowego działalności wydawniczej oraz 

sprawozdania z działalności wydawniczej, 

9) obsługą administracyjną Senackiej Komisji ds. Wydawnictw. 

 

§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. nadaniu nowej treści § 5 ust. 2:  

„2. Jednostkami administracyjnymi są: biura, działy, dziekanaty, kancelaria, 

samodzielne stanowiska i wydawnictwo.” 

 

2. Nadaniu nowej treści § 17 ust. 4 pkt 2: 
„2) Wydawnictwo.”; 

 



3. Nadaniu nowej treści § 35: 

 

„§ 35 

Wydawnictwo 

1. Wydawnictwo – we współpracy z Radą Wydawniczą powoływaną przez Rektora PUM – 

organizuje i realizuje działalność wydawniczą Uniwersytetu, a w szczególności: 

1) sporządza projekty rzeczowych planów wydawniczych, 

2) ustala plan wydawniczy na podstawie propozycji i potrzeb zgłaszanych przez 

poszczególne jednostki organizacyjne, 

3) przygotowuje tytuły do druku: redakcja językowa i techniczna, projekt graficzny  

i typograficzny, skład i łamanie, nadzór druku, 

4) realizuje roczny plan wydawniczy w zakresie własnych wydawnictw ciągłych  

i zwartych o charakterze naukowym, dydaktycznym i informacyjnym, 

5) zajmuje się dystrybucją i rozpowszechnianiem wydawnictw uczelnianych oraz prowadzi 

magazyn i punkt sprzedaży książek, 

6) prowadzi i obsługuje strony internetowe wydawnictw Uniwersytetu, 

7) współpracuje z bazami czasopism naukowych, 

8) sporządza roczny plan finansowy działalności wydawniczej oraz sprawozdania  

z działalności wydawniczej, 

9)  prowadzi obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Wydawnictw. 

2. Przy realizacji zadań o których mowa w ust. 1 Wydawnictw przestrzega wysokich 

standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej.” 

 
§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 


