
Internetowy System Aktów Wewnętrznych Politechniki 
Gdańskiej

 Na kolejnym etapie możemy uzupełnić dodatkowe pola z informacjamInternetowy System Aktów Wewnętrznych Politechniki Gdańskiej (ISAW PG)
jest dostępny pod adresem  https://isaw.pg.edu.pl dla wszystkich pracowników PG. Jest to aplikacja, która umożliwia zgłaszanie propozycji 
zarządzeń rektora na Politechnice Gdańskiej. Podstawą do rozpoczęcia procesu tworzenia aktu wewnętrznego jest decyzja rektora, właściwego 
prorektora, kanclerza lub zastępcy kanclerza – według kompetencji – wydana w formie akceptacji wniosku o rozpoczęcie tworzenia aktu 
wewnętrznego Uczelni. Aplikacja umożliwia złożenie takiego wniosku oraz zapewnia obieg dokumentu w celu zebrania decyzji, zgodnie z ZR nr 26
/2021 z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: zasad i trybu przygotowywania, wydawania, rejestrowania oraz tłumaczenia na język angielski (ze zm.).

Tworzenie wniosku
Aby utworzyć wniosek należy zalogować się na stronie https://isaw.pg.edu.pl

Aby utworzyć wniosek kliknij Dodaj Wniosek, otworzy się kreator wniosku.

Uzupełniamy podstawowe, obowiązkowe informacje opisowe - skrócona nazwa wniosku oraz opis projektu aktu.

Rozwiązanie dostępne jest bez ograniczeń z poziomu publicznej sieci Internet (nie wymagana jest sieć politechniczna). 

Dane do logowania są takie same jak do Moja PG.

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są polami obowiązkowymi.

https://isap.dev.pg.edu.pl/
https://isap.dev.pg.edu.pl/


Inicjatora projektu wpisujemy od nazwiska, wyszukiwarka automatycznie podstawi osobę wyszukiwaną.

Uzupełniamy jednostkę/zespół, do której przynależy Inicjator projektu

Pole  automatycznie uzupełnia zalogowanego użytkownika. Można również (nie trzeba) uzupełnić Jednostkę, do Osoba przygotowująca projekt aktu
której przynależy osoba przygotowująca projekt aktu.

Uzupełniamy kolejno obowiązkowe pola Jednostki prowadzącej oraz dane Kierownika jednostki, wpisując je od nazwiska.



Na następnym etapie możemy dodać dodatkowe jednostki opiniujące akt. Każdą kolejną jednostkę, wedle potrzeb, dodajemy przyciskiem z plusem.

Na kolejnym etapie możemy uzupełnić dodatkowe pola z informacjami o dotychczasowych uregulowaniach, uzasadnieniem zmian lub dodać 
uwagi. Są to pola nieobowiązkowe.

Dział Radców Prawnych dostaje akt do weryfikacji automatycznie. Nie ma potrzeby dodawania Działu Radców Prawnych do wniosku.

Również jeśli nie dodamy żadnej Jednostki do zaopiniowania aktu, Dział Radców Prawnych otrzyma wniosek.



Ostatni, obowiązkowy etap to uzupełnienie osoby, która wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu tworzenia aktu.

Po użyciu przycisku  Wyślij wniosek do   akceptacji automatycznie będzie generowany email z linkiem do wniosku.

Wniosek można , co umożliwia jeszcze zmiany i edycję aktu, zapisać jako szkic  w tym przypadku nie zostanie wysłane powiadomienie do osób 
decyzyjnych.

Wysłanie wniosku do akceptacji jest równoznaczne z wysłaniem finalnej wersji do podpisu, bez możliwości edycji wniosku.



Po zaakceptowaniu wniosku przez osoby decyzyjne wniosek zostaje przekierowany do Biura Rektora, Prorektora, Kanclerza, wg kompetencji, który 
następnie przekazuje go do akceptacji przez Wnioskodawcę. Zaakceptowanie akty zostają opublikowane w repozytorium dokumentów i następnie 
Kierownicy jednostek organizacyjnych zapewniają niezwłoczne zapoznanie się nimi podległych pracowników Uczelni w sposób przyjęty w 
poszczególnych jednostkach.

Powiązane artykuły
Zapisy (przedmioty, grupy, kursy podrzędne)

Weryfikacja dwuetapowa - wymuszone włączenie

Weryfikacja dwuetapowa

Podróż służbowa/wyjazd zagraniczny

Podróż służbowa/wyjazd krajowy

https://support.pg.edu.pl/pages/viewpage.action?pageId=18220241
https://support.pg.edu.pl/pages/viewpage.action?pageId=53118363
https://support.pg.edu.pl/display/HPPG/Weryfikacja+dwuetapowa
https://support.pg.edu.pl/pages/viewpage.action?pageId=8128335
https://support.pg.edu.pl/pages/viewpage.action?pageId=8128240
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