POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Decyzja nr 291 /2022
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 października 2022 r.
w sprawie uruchomienia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD
Na podstawie § 52 ust. 3 Statutu PW ustala się, co następuje:
§1
1. W dniu 2 listopada 2022 r. w Politechnice Warszawskiej uruchamia się system Elektronicznego
Zarządzania Dokumentacją EZD, zwany dalej „systemem EZD”.
2. W okresie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r., zwanym dalej „okresem
testowym”, realizowany będzie test obiegu dokumentacji w ramach jednego procesu tj. 03.2
Rozpatrzenie wniosku o wydanie pełnomocnictwa/upoważnienia/oświadczenia.
3. Obieg papierowy pozostaje podstawowym obiegiem dokumentów w Uczelni, także
w odniesieniu do procesu, o którym mowa w ust. 2.
4. W okresie testowym papierowe przekazywanie dokumentów w procesie, o którym mowa
ust. 2, będzie równolegle procedowane elektronicznie (tj. przygotowanie, akceptacja i/lub
podpis elektroniczny, przekazanie, udostępnienie) w systemie EZD.
5. Ze względów administracyjnych, w Biurze Rektora będą przyjmowane jedynie wnioski mające
odzwierciedlenie procesu w systemie EZD.
6. Akceptacja pisma w systemie EZD, w wewnętrznym obiegu dokumentów w PW,
równoznaczna jest z zaparafowaniem lub podpisaniem pisma w formie papierowej.
§2
1. Od dnia 1 grudnia 2022 r. proces, o którym mowa w § 1 ust. 2, będzie realizowany wyłącznie
w formie elektronicznej.
2. Od dnia 1 grudnia 2022 r. do systemu EZD będą wprowadzane kolejne procesy dotyczące
obiegu dokumentacji.
§3
1. Wszelkie pytania odnośnie procedowania dokumentów w systemie EZD należy
w pierwszej kolejności kierować do wyznaczonych koordynatorów w jednostkach
organizacyjnych.
2. Drugą linią wsparcia dla użytkowników systemu jest Service Desk CI PW.
3. Na stronie CI PW, w zakładce EZD, dostępne są następujące informacje:
1) opis procesu/instrukcja obiegu dokumentów w procesie, o którym mowa w § 1 ust. 2;
2) procedura uzyskania uprawnień do pracy w systemie EZD;
3) wykaz koordynatorów w jednostkach organizacyjnych;
4) skład Zespołu wdrożeniowego EZD.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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