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KOMUNIKAT NR 1 

Dziekana Wydziału  

Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 18 maja 2018 r. 

 

w sprawie wewnętrznego obiegu dokumentów  

na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze 

 

Z dniem 22 maja 2018 r. wprowadza się na Wydziale  organizację obiegu dokumentów według 

poniższego trybu.  

1. Wszystkie podania, wnioski i dokumenty księgowe pracownicy naukowo-dydaktyczni 

i dydaktyczni składają w sekretariatach Katedr co najmniej 10 dni przed terminem realizacji.  

2. Pracownicy sekretariatów Katedr składają uzupełnione
1
 dokumenty na właściwych 

formularzach w sekretariacie Wydziału (bud. A, pok. 46) co najmniej 7 dni przed terminem 

realizacji.  

3. Pracownik Biura Obsługi Wydziału odbiera dokumenty skierowane do Dziekana 

i Prodziekanów oraz składa dokumenty rozpatrzone w sekretariacie Wydziału, codziennie 

w godzinach 12:30-13:00. 

4. Pracownicy sekretariatów Katedr składają i odbierają podpisane dokumenty z Kwestury 

w godzinach 12:30-13:30. 

5. Pracownicy sekretariatów Katedr odbierają korespondencję (wewnętrzną i zewnętrzną) 

w sekretariacie Wydziału codziennie w godzinach 13:30-14:30. 

6. Pracownicy sekretariatów Katedr prowadzą dzienniki korespondencji (dokumentacja 

wewnętrzna Wydziału – niearchiwizowana), w które wpisują obieg dokumentów 

przekazywanych do poszczególnych komórek według wzoru z załącznika nr 1. 

7. Pracownicy sekretariatów Katedr prowadzą Rejestr Spraw zgodnie z PROCEDURĄ nr K-

WPO.011.1.3.2018 – Rejestracja spraw we wszystkich komórkach i organach uczelnianych 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zgodnie z załącznikiem nr 2.  

8. Powyższy tryb obiegu dokumentów nie dotyczy wyjazdów zagranicznych pracowników 

Wydziału. Dokumenty związane z wyjazdami zagranicznymi pracownicy sekretariatów Katedr 

składają co najmniej 21 dni przed terminem wyjazdu do Pracownika Biura Obsługi Wydziału 

mgr Stanisławy Łazarewicz (dokumenty zatwierdza Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą 

najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną podróżą służbową).  

9. Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty 

zakończenia podróży służbowej.  
 

Dziekan Wydziału 
 
 

Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE 

                                                             
1 tj. opatrzone stosownymi podpisami i pieczęciami przez: Pracownika Kwestury, odpowiedniego Pracownika Biura 
Obsługi Wydziału oraz odpowiedniego Pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego. 


