Zarządzenie nr 440/2019/2020
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 9 kwietnia 2020 roku
w sprawie obiegu dokumentów oraz dowodów księgowych z wykorzystaniem
systemu EZD

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz § 26 ust. 1 Statutu Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) oraz rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.
U. z 2020 r., poz. 511 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§1
1. Kontrola dowodów księgowych pod względem merytorycznym oraz formalnorachunkowym, kontrola wstępna, zatwierdzenie do wypłaty mogą zostać dokonane
z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem
systemu EZD (Elektroniczne Zarządzenie Dokumentacją).
2. Proces wnioskowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zatwierdzenie
trybu jego realizacji, oraz proces akceptacji projektów umów lub innych
dokumentów, może odbywać się za pośrednictwem systemu EZD, w
szczególności z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3. Zasady i tryb postępowania w sprawie obiegu dokumentów i dowodów księgowych
oraz wnioskowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz akceptacji
projektów umów lub innych dokumentów, z wykorzystaniem systemu EZD, określi
kanclerz.
§2
Osoby zatwierdzające w systemie EZD dokumenty i dowody księgowe pod względem
merytorycznym dostarczą ich oryginały do Kwestury w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia uchylenia Zarządzenia nr 432/2019/2020 Rektora UAM z dnia 15 marca
2020 r. w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród członków
społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia jego uchylenia.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
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