
Zarządzenie Nr 60/2017 

 
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 12 czerwca 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) połączeniu Działu Promocji i Informacji z Rzecznikiem i zmianie podległości Działu 

na podległość pod Rektora, z następującym zakresem zadań: 

1.  Dział Promocji i Informacji wykonuje zadania w zakresie promocji i informacji,  

a w szczególności: 

1) kreuje pozytywny  wizerunek Uniwersytetu, 

2) prezentuje w mediach aktywność Uniwersytetu,  

3) utrzymuje kontakty z dziennikarzami, przedstawicielami redakcji, 

wydawcami, 

4) organizuje konferencje prasowe władz Uniwersytetu oraz inne spotkania  

z dziennikarzami, 

5) organizuje imprezy adresowane do społeczności Uniwersytetu, miasta  

i województwa, 

6) tworzy materiały promocyjne, 

7) planuje i prowadzi działania promocyjne i marketingowe,  

8) tworzy kampanie reklamowe w telewizji, prasie i radio, 

9) zbiera i opracowuje informacje o wydarzeniach w Uniwersytecie, jej 

pracownikach  

i studentach,  

10) sporządza plan budżetu zadań promocyjnych, 

11) koordynuje wygląd strony internetowej Uniwersytetu oraz prowadzi stronę 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

2. Kierownik Działu Promocji i Informacji pełni funkcję rzecznika. 

2) przekształceniu Działu Inwentaryzacji w Sekcję ds. Inwentaryzacji i włączenie jej do 

Działu Ewidencji Majątku.  

 

 

 

 



§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) skreśleniu dotychczasowej treść §17 i nadaniu się mu nowego brzmienia: 

1. Rektorowi podlegają merytorycznie następujące jednostki administracyjne:   

1) Biuro Rektora, 

2) Dział Audytu i Kontroli, 

3) Dział Kadr, 

4) Dział Promocji i Informacji, 

5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 

6) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

7) Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

8) Radca Prawny, 

9) Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, 

2. Prorektorowi ds. Dydaktyki podlegają merytorycznie następujące jednostki 

administracyjne: 

1) Dział Analiz, Planowania i Rozliczania Dydaktyki, 

2) Dział Rekrutacji, 

3) Dział Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów, 

4) Dział Wymiany Studentów i Pracowników, 

5) Pełnomocnik ds. Monitoringu Karier Zawodowych, 

6) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, 

3. Prorektorowi ds. Klinicznych podlega merytorycznie następująca jednostka 

administracyjna: 

1) Dział ds. Szpitali Klinicznych. 

4. Prorektorowi ds. Nauki podlegają merytorycznie następujące jednostki 

administracyjne: 

1) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, 

2) Dział Wydawnictw. 

5. Dziekanowi Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku 

Angielskim  

podlega merytorycznie następująca jednostka administracyjna: 

1) Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku 

Angielskim. 

6. Dziekanowi Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego podlega merytorycznie 

następująca jednostka administracyjna: 

1) Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. 

7. Dziekanowi Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny 

Laboratoryjnej  

podlega merytorycznie następująca jednostka administracyjna: 

1) Dziekanat Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny 

Laboratoryjnej. 



8. Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu podlega merytorycznie następująca 

jednostka administracyjna: 

1) Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

9. Kanclerzowi podlegają merytorycznie następujące jednostki administracyjne:  

1) Kancelaria, 

2) Dział BHP i Ochrony Środowiska, 

3) Dział Informatyki, 

4) Dział  Funduszy Zewnętrznych, 

5) Dział Zakupów, 

6) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Ppoż., 

7) Dział Aparatury,  

8) Dział Techniczny.  

10. Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych podlegają merytorycznie następujące 

jednostki administracyjne: 

1) Dział Administracyjno-Gospodarczy,  

2) Dział Spraw Socjalnych Pracowników.   

11. Kwestorowi podlegają merytorycznie następujące jednostki administracyjne: 

1) Dział Ewidencji Majątku, 

2) Dział Finansowy,  

3) Dział Księgowości,  

4) Dział Płac. 

 

2) skreśleniu dotychczasowej treści §25 i nadaniu mu nowego brzmienia: 

Dział Promocji i Informacji 

1. Dział Promocji i Informacji wykonuje zadania w zakresie promocji i informacji,  

a w szczególności: 

1) kreuje pozytywny  wizerunek Uniwersytetu, 

2) prezentuje w mediach aktywność Uniwersytetu,  

3) utrzymuje kontakty z dziennikarzami, przedstawicielami redakcji, 

wydawcami, 

4) organizuje konferencje prasowe władz Uniwersytetu oraz inne spotkania  

z dziennikarzami, 

5) organizuje imprezy adresowane do społeczności Uniwersytetu, miasta  

i województwa, 

6) tworzy materiały promocyjne, 

7) planuje i prowadzi działania promocyjne i marketingowe,  

8) tworzy kampanie reklamowe w telewizji, prasie i radio, 

9) zbiera i opracowuje informacje o wydarzeniach w Uniwersytecie, jej 

pracownikach  

i studentach,  

10) sporządza plan budżetu zadań promocyjnych, 



11) koordynuje wygląd strony internetowej Uniwersytetu oraz prowadzi stronę 
Biuletynu Informacji Publicznej. 

2. Kierownik Działu Promocji i Informacji pełni funkcję rzecznika. 

3) uchyleniu §40 

4) uchyleniu §42 

5) skreśleniu dotychczasowej treści §51 i nadaniu mu nowego brzmienia: 

1. Dział Ewidencji Majątku prowadzi ewidencję składników majątkowych w 

układzie rodzajowym wg miejsc użytkowania z uwzględnieniem podziału na 

jednostki organizacyjne, a w szczególności: 

1) prowadzi ewidencję rzeczowych składników majątkowych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

2) weryfikuje i dekretuje dokumenty dotyczące środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, 

3) rozlicza amortyzację i sporządza rozdzielniki kosztów amortyzacji, 

4) prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową składników majątkowych 

stanowiących własność Uniwersytetu, 

5) przygotowuje dane do sprawozdawczości finansowej z zakresu rzeczowych 

składników majątkowych, 

6) rozlicza księgowo nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne, 

7) prowadzi ewidencję wartościową księgozbioru Biblioteki Głównej, 

8) rozlicza inwentaryzację składników majątkowych,   

9) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, 

10) sporządza deklaracje podatkowe podatku od nieruchomości, 

11) prowadzi obsługą administracyjną przeprowadzonych kasacji. 

2. W ramach Dział Ewidencji Majątku funkcjonuje Sekcja ds. inwentaryzacji, 

która  przeprowadza inwentaryzację a w szczególności: 

1) sporządza we współpracy z Przewodniczącym  Uczelnianej Komisji 

Inwentaryzacyjnej projekty czteroletnich i rocznych planów inwentaryzacji, 

2) dokonuje właściwego przygotowania pól spisowych do przeprowadzenia 

inwentaryzacji w tym uzupełnia brakujące oznakowanie mienia, 

3) przeprowadza szkolenia i instruktaż członków zespołów spisowych w 

zakresie inwentaryzacji drogą spisu z natury, 

4) dokonuje spisów z natury wszystkich składników majątkowych 

znajdujących się w danym polu spisowym, na którym przeprowadza się 
inwentaryzację, 

5) prawidłowo i kompletnie wypełnia arkusze spisowe oraz nanosi na nich 

uwagi odnośnie użyteczności, jakości i przydatności inwentaryzowanych 

składników majątkowych, 

6) sporządza sprawozdania z przeprowadzonych spisów z natury, 

7) sprawuje obsługę Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

 

 



§3 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia Dział Ewidencji Majątku przejmuje 

dotychczasowe zadania Działu Inwentaryzacji. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2017 r.  

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 


