
Wdrożenie EZD* na UG – system wspomagający (pilotaż) od 1 stycznia 2016 roku10
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Prowadzenie spraw w jednostkach organizacyjnychEZD na UG Kancelaria ogólna/punkty kancelaryjne

Cała korespondencja 
zewnętrzna jest 

rejestrowana w Rejestrze 
Przesyłek Wpływających w 

Kancelarii Ogólnej lub w 
innych punktach 
kancelaryjnych

Wpływ przesyłki:
1. Wpływ
2. Pobranie z EZD kolejnego numeru RPW
3. Rozdzielenie przez KO lub PK przesyłek zgodnie z właściwością. 
4. Dekretacja na właściwych pracowników 
5. Założenie przez prowadzącego sprawę lub dołączenie do akt 
sprawy już prowadzonej 

Wysłanie pisma poza jednostkę:
1. Założenie sprawy w EZD (pod warunkiem, że nie jest już 
założona) 
2. Wygenerowanie koperty lub etykiety lub zwrotki w EZD
     i wydruk
3. Wysłanie pisma

Prowadzenie 
w EZD

spisu spraw

Rejestracja i prowadzenie kilku określonych w Zarządzeniu 
Rektora klas z JRWA* wyłącznie w EZD
               - obowiązek wszystkich jednostek organizacyjnych

Prowadzenie spraw wyłącznie papierowo, z koniecznością 
ich rejestrowania w spisach spraw w EZD
              - obowiązek wszystkich jednostek organizacyjnych

Prowadzenie spraw papierowo i pomocniczo w EZD, 
z koniecznością ich rejestrowania w spisach spraw w EZD 
              - decyzja kierownika jednostki organizacyjnej

Rejestracja przesyłek 
=> nadawanie nr PRW*

Skanowanie 
dokumentacji 
lub jej części

Założenie 
„koszulki” EZD

Rozdzielenie wpływów 
zgodnie z właściwością 

lub do Biura Rektora 
w przypadku braku 

możliwości ustalenia 
jednostki właściwej

EZD – system do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
JRWA – Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Uniwersytetu Gdaoskiego (klasyfikacja spraw)
RPW – rejestr przesyłek wpływających
ZR - zarządzenie Rektora UG
KO – Kancelaria Ogólna

Założenie sprawy lub dołączenie 
dokumentacji do sprawy w toku

Dokumentacja 
mylnie 

rozdzielona 
zostaje 

przekazana 
zgodnie 

z ustaloną 
właściwością 
lub zwrócona 

do Biura 
Rektora celem 

zmiany 
dekretacji 

Ważne: 
1. UG posiada (i posiadał wcześniej!!!): Instrukcję kancelaryjną, JRWA i Instrukcję Archiwalną
2. Prowadzenie spisu spraw z systemu tradycyjnego przechodzi do systemu EZD i jest obowiązkowe

Odbiór dokumentacji tradycyjnej 
z KO przez wyznaczone osoby

o wyznaczonych porach

Prowadzanie 
sprawy

EZD Papierowo

Załatwienie sprawy

Dystrybucja drogą 
tradycyjną 

dokumentacji 
niewymienionej 

szczegółowo 
w Zarządzeniu 

Rektora

Prowadzenie sprawy

Elektronicznie (EZD)

Papierowo

Papierowo 
przy pomocy EZD

- decyduje kierownik

Dystrybucja określonych w Zarządzeniu Rektora 
dokumentacji wewnętrznej wyłącznie w EZD
               - obowiązek wszystkich jednostek organizacyjnych
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