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Legenda: 

 (Times New Roman, 12, pogrubiona) – tutaj określona jest czcionka, jej rozmiar 
oraz styl (nazwa czcionki, rozmiar, styl) 

 {podpis} – pole, w jakim wstawić należy swój podpis graficzny 
 {data} – data dzienna opracowywanego dokumentu 
 {data2} – data dzienna wdrożenia dokumentu 
 NAGŁÓWEK – tytuł części dokumentu (akapitu), np. „Założenia”, „Postanowienie” 
 Tekst zapisany kursywą – przykładowy tekst obrazujący wygląd dokumentu. Przy 

opracowywaniu dokumentów zapisujemy go z pominięciem kursywy 
 Tekst w polu – adnotacja autora Karty Wzorów: nie zamieszczać informacji tam 

zawartych w opracowaniu dokumentu 
 {zastrzeżone – xyz} – tę część dokumentu dodaje organ przyjmujący wniosek, 

zabrania się uwzględniania ją w opracowaniu bez zachowania „{…}” 

ELEMENTY STAŁE: 

 Nazwa dokumentu - (Raleway, 22, normalna) 

 Nazwa placówki - (Bebas Neue, 18, normalna) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  -  (Bebas Neue, 10, normalna) 
 w sprawie (informacje dotyczące tematyki dokumentu) - (Crimson Pro/ Times new roman, 12) 
 NAGŁÓWEK: - (Crimson Pro/ Times new roman, 12, pogrubiona) 
 Lorem ipsum dolor sit amet (treść właściwa dokumentu) - (Crimson Pro/ Times new roman, 

12, normalna) 
 PROJEKT DOKUMENTU – STATUS POUFNY -  (Crimson Pro/ Times new roman, 12, 

pogrubiona) 

SPIS TREŚCI: 

I. Wniosek 
II. Projekt uchwały 
III. Zarządzenie 
IV. Komunikat 
V. Uchwała 
VI. Regulamin / pozostałe 

 

 



  

Wniosek  
tytuł dokumentu 

 Osoby / organ uprawnione do wniesienia: członek społeczności Ilvermorny 
 Organ przyjmujący dokument: Władze Rektorskie SMiC Ilvermorny 
 Organ uchwalający dokument: Rada Rektoratu 
 Miejsce publikacji (w przypadku przyjęcia): Dziennik Uchwał 

 



{zastrzeżone -  nazwa miejsca publikacji} |  {zastrzeżone - Nr dok.: 00000000/00} 
 

 
PROJEKT DOKUMENTU – STATUS POUFNY 

{zastrzeżone : SMiC ILVERMORNY, 2022} 
 

Zwróć uwagę:  

1) powyższe postanowienia nie są paragrafami, a punktami. W wersji projektowej wszelkie zapisy mające 
charakter paragrafów muszą być wymienione punktorami numerycznymi. Paragrafy dopuszczone do 
użytku wyłącznie w wersji gotowej do publikacji. 

2) Wszelkie daty uwzględnione w fazie projektowej, nawiązujące do daty publikacji zapisujemy w formacie 
nieokreślonym, tj.: 00/00/0000 

 

WNIOSEK 
SzkołA magii i czarodziejstwa ilvermorny  
---------------------------------------------------------------------------------------------   
w sprawie (informacje dotyczące tematyki dokumentu) 

 

ZAŁOŻENIA: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa 
finibus congue. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendisse 
massa velit, porta ut mattis ut, fringilla ut tortor. Aliquam non mollis orci. Curabitur eget nisi tellus. 
Sed tincidunt eu tortor vel ultricies. Maecenas tempor tortor dictum eros commodo, vel pellentesque est 
efficitur. Curabitur eleifend, dolor in finibus ornare, ante sem auctor mi, a condimentum turpis erat et 
felis. In quis diam sed felis suscipit ullamcorper. Praesent ultricies sed libero vel imperdiet. Aenean 
ullamcorper sapien eget tellus vestibulum, non cursus ex posuere. Maecenas tincidunt risus nisl, et 
dapibus risus luctus non. Sed porttitor lectus sem, sit amet mattis lacus placerat non. Sed vel purus 
dictum, feugiat ex a, gravida est. Phasellus vulputate tempor enim, non vehicula lorem mollis. 

POSTANOWIENIA: 

1. Lorem ipsum dolor sit amet; 
2. consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa finibus congue. Morbi 

pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendis 
3. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. 
4. Dokument wchodzi w życie z dniem 00/00/0000 

 

 

 

 

Wniesione przez: 
imię i nazwisko autora 

w dniu: {data, format dd/mm/rrrr} 

{podpis} 
 

{zastrzeżone - Uchwalono przez:} 
{zastrzeżone - Radę Rektoratu SMiC Ilvermorny} 

{zastrzeżone - w dniu: dd/mm/rrrr} 



  

Projekt uchwały 
tytuł dokumentu 

 Osoby / organ uprawnione do wniesienia:  
członek Administracji Szkoły, należący do danego organu 

 Organ przyjmujący dokument: Władze Rektorskie SMiC Ilvermorny 
 Organ uchwalający dokument: Rada Rektoratu 
 Miejsce publikacji (w przypadku przyjęcia): Dziennik Uchwał 



{zastrzeżone -  nazwa miejsca publikacji} |  {zastrzeżone - Nr dok.: 00000000/00} 
 

 
PROJEKT DOKUMENTU – STATUS POUFNY 

{zastrzeżone : SMiC ILVERMORNY, 2022} 
 

 

PROJEKT UCHWAŁY (NAZWA ORGANU) 
SzkołA magii i czarodziejstwa ilvermorny  
---------------------------------------------------------------------------------------------   
w sprawie (informacje dotyczące tematyki dokumentu) 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa 
finibus congue. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendisse 
massa velit, porta ut mattis ut, fringilla ut tortor. Aliquam non mollis orci. Curabitur eget nisi tellus. 
Sed tincidunt eu tortor vel ultricies. Maecenas tempor tortor dictum eros commodo, vel pellentesque est 
efficitur. Curabitur eleifend, dolor in finibus ornare, ante sem auctor mi, a condimentum turpis erat et 

(informacje zawierające założenia uchwały, przyczynę uchwalenia itp.) 

(nazwa organu) postanawia o: 

§1. Lorem ipsum dolor sit amet; 
§2. consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa finibus congue. Morbi 

pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendis 
§3. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. 
§4. Dokument wchodzi w życie z dniem {data2} 

 

PODSTAWA DECYZJI: 
Punktowe wskazanie regulacji, umożliwiającej podjęcie regulacji uchwały 

 

Wniesione przez: 
imię i nazwisko autora 

w dniu: {data, format dd/mm/rrrr} 

{podpis} 
 

{zastrzeżone - Uchwalono przez:} 
{zastrzeżone - Radę Rektoratu SMiC Ilvermorny} 

{zastrzeżone - w dniu: dd/mm/rrrr} 

Zwróć uwagę:  

1) Wszelkie daty uwzględnione w fazie projektowej, nawiązujące do daty publikacji zapisujemy w formacie 
nieokreślonym, tj.: 00/00/0000 

 



  

Zarządzenie 
tytuł dokumentu 

 Osoby / organ uprawnione do wniesienia:  
Władze Rektorskie, Władze Dziekańskie 

 Organ przyjmujący dokument: Władze Rektorskie SMiC Ilvermorny 
 Organ uchwalający dokument: członek Władz Szkoły odpowiedzialny za 

Dokumentację 
 Miejsce publikacji (w przypadku przyjęcia): Monitor Rektorski 

 



{zastrzeżone -  nazwa miejsca publikacji} |  {zastrzeżone - Nr dok.: 00000000/00} 
 

 
PROJEKT DOKUMENTU – STATUS POUFNY 

{zastrzeżone : SMiC ILVERMORNY, 2022} 
 

 

ZARZĄDZENIE (NAZWA FUNKCJI) 
SzkołA magii i czarodziejstwa ilvermorny  
---------------------------------------------------------------------------------------------   
w sprawie (informacje dotyczące tematyki dokumentu) 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa 
finibus congue. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendisse 
massa velit, porta ut mattis ut, fringilla ut tortor. Aliquam non mollis orci. Curabitur eget nisi tellus. 
Sed tincidunt eu tortor vel ultricies. Maecenas tempor tortor dictum eros commodo, vel pellentesque est 
efficitur. Curabitur eleifend, dolor in finibus ornare, ante sem auctor mi, a condimentum turpis erat et 
felis. In quis diam sed felis suscipit ullamcorper. Praesent ultricies sed libero vel imperdiet. Aenean 
ullamcorper sapien eget tellus vestibulum, non cursus ex posuere. Maecenas tincidunt risus nisl, et 
dapibus risus luctus non. Sed porttitor lectus sem, sit amet mattis lacus placerat non. Sed vel purus 
dictum, feugiat ex a, gravida est. Phasellus vulputate tempor enim, non vehicula lorem mollis. 

§1. Lorem ipsum dolor sit amet; 
§2. consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa finibus congue. Morbi 

pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendis 
§3. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. 

 
 

Wniesione przez: 
imię i nazwisko autora 

w dniu: {data, format dd/mm/rrrr} 

 

{podpis} 
 

Uchwalono przez:  
(nazwa funkcji) SMiC Ilvermorny 
w dniu: {data2, format dd/mm/rrrr} 

  



  

Komunikat 
tytuł dokumentu 

 Osoby / organ uprawnione do wniesienia:  
Przewodniczący Komisji 

 Organ przyjmujący dokument: Władze Rektorskie SMiC Ilvermorny 
 Organ uchwalający dokument: członek Władz Szkoły odpowiedzialny za 

Dokumentację 
 Miejsce publikacji (w przypadku przyjęcia): Monitor Rektorski 

 



{zastrzeżone -  nazwa miejsca publikacji} |  {zastrzeżone - Nr dok.: 00000000/00} 
 

 
PROJEKT DOKUMENTU – STATUS POUFNY 

{zastrzeżone : SMiC ILVERMORNY, 2022} 
 

 

KOMUNIKAT (NAZWA FUNKCJI) 
SzkołA magii i czarodziejstwa ilvermorny  
---------------------------------------------------------------------------------------------   
w sprawie (informacje dotyczące tematyki dokumentu) 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa 
finibus congue. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendisse 
massa velit, porta ut mattis ut, fringilla ut tortor. Aliquam non mollis orci. Curabitur eget nisi tellus. 
Sed tincidunt eu tortor vel ultricies. Maecenas tempor tortor dictum eros commodo, vel pellentesque est 
efficitur. Curabitur eleifend, dolor in finibus ornare, ante sem auctor mi, a condimentum turpis erat et 
felis. In quis diam sed felis suscipit ullamcorper. Praesent ultricies sed libero vel imperdiet. Aenean 
ullamcorper sapien eget tellus vestibulum, non cursus ex posuere. Maecenas tincidunt risus nisl, et 
dapibus risus luctus non. Sed porttitor lectus sem, sit amet mattis lacus placerat non. Sed vel purus 
dictum, feugiat ex a, gravida est. Phasellus vulputate tempor enim, non vehicula lorem mollis. 

§1. Lorem ipsum dolor sit amet; 
§2. consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa finibus congue. Morbi 

pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendis 
§3. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. 

 

 

Wniesione przez: 
imię i nazwisko autora 

w dniu: {data, format dd/mm/rrrr} 

 

{podpis} 
 

Uchwalono przez:  
(nazwa funkcji) SMiC Ilvermorny 
w dniu: {data2, format dd/mm/rrrr} 

  



 

  

Uchwała 
tytuł dokumentu 

 Osoby / organ uprawnione do wniesienia:  
Rektor / Przewodniczący Rady Rektoratu/ Kolegialnej / Szkoły 

 Organ przyjmujący dokument: Władze Rektorskie SMiC Ilvermorny 
 Organ uchwalający dokument: członek Władz Szkoły odpowiedzialny za 

Dokumentację 
 Miejsce publikacji (w przypadku przyjęcia): Dziennik Uchwał 

 



{zastrzeżone -  nazwa miejsca publikacji} |  {zastrzeżone - Nr dok.: 00000000/00} 
 

 
PROJEKT DOKUMENTU – STATUS POUFNY 

{zastrzeżone : SMiC ILVERMORNY, 2022} 
 

 

UCHWAŁA (NAZWA ORGANU) 
SzkołA magii i czarodziejstwa ilvermorny  
---------------------------------------------------------------------------------------------   
w sprawie (informacje dotyczące tematyki dokumentu) 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa 
finibus congue. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendisse 
massa velit, porta ut mattis ut, fringilla ut tortor. Aliquam non mollis orci. Curabitur eget nisi tellus. 
Sed tincidunt eu tortor vel ultricies. Maecenas tempor tortor dictum eros commodo, vel pellentesque est 
efficitur. Curabitur eleifend, dolor in finibus ornare, ante sem auctor mi, a condimentum turpis erat et 

(informacje zawierające założenia uchwały, przyczynę uchwalenia itp.) 

(nazwa organu) postanawia o: 

§5. Lorem ipsum dolor sit amet; 
§6. consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa finibus congue. Morbi 

pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendis 
§7. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. 
§8. Dokument wchodzi w życie z dniem {data2} 

 

PODSTAWA DECYZJI: 
Punktowe wskazanie regulacji, umożliwiającej podjęcie regulacji uchwały 

 

Wniesione przez: 
imię i nazwisko autora 

w dniu: {data, format dd/mm/rrrr} 

 

{podpis} 
 

Uchwalono przez: 
(nazwa organu)  SMiC Ilvermorny 
w dniu: {data2, format dd/mm/rrrr} 

 

 



 

  

Regulamin / dokumenty o charakterze międzyszkolnym / 
pozostałe dokumenty wewnątrzszkolne 
tytuł dokumentu 

 Osoby / organ uprawnione do wniesienia:  
członkowie Władz SMiC Ilvermorny 

 Organ przyjmujący dokument: Władze Rektorskie SMiC Ilvermorny 
 Organ uchwalający dokument: członek Władz Szkoły odpowiedzialny za 

Dokumentację 
 Miejsce publikacji (w przypadku przyjęcia): Dziennik Uchwał 



{zastrzeżone -  nazwa miejsca publikacji} |  {zastrzeżone - Nr dok.: 00000000/00} 
 

 
PROJEKT DOKUMENTU – STATUS POUFNY 

{zastrzeżone : SMiC ILVERMORNY, 2022} 
 

 

REGULAMIN 
SzkołA magii i czarodziejstwa ilvermorny  
---------------------------------------------------------------------------------------------   
w sprawie (informacje dotyczące tematyki dokumentu) 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa 
finibus congue. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendisse 
massa velit, porta ut mattis ut, fringilla ut tortor. Aliquam non mollis orci. Curabitur eget nisi tellus. 
Sed tincidunt eu tortor vel ultricies. Maecenas tempor tortor dictum eros commodo, vel pellentesque est 
efficitur. Curabitur eleifend, dolor in finibus ornare, ante sem auctor mi, a condimentum turpis erat et 

(informacje zawierające założenia uchwały, przyczynę uchwalenia itp.) 

Rozdział (nr liczb. rzym.). Nazwa rozdziału 
 

§1. Lorem ipsum dolor sit amet; 
§2. consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa finibus congue. Morbi 

pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendis 
§3. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. 

 

(nr. Liczb. rzym.). Nazwa podrozdziału 

§1. Lorem ipsum dolor sit amet; 
§2. consectetur adipiscing elit. Duis tristique dui turpis, at sagittis massa finibus congue. Morbi 

pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. Suspendis 
§3. Morbi pharetra enim in magna eleifend, ut pellentesque velit scelerisque. 

a. Podpunkt 1 poziomu. 
i. Podpunkt 2 poziomu 

1. Podpunkt 3 poziomu 

Opracowano przez: 
imię i nazwisko autora 

w dniu: {data, format dd/mm/rrrr} 

{podpis} 
 

Uchwalono przez: 
Władze SMiC Ilvermorny 

w dniu: {data2, format dd/mm/rrrr} 


