
    
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

W SIEDLCACH 
 

(tekst ujednolicony) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
SPIS TREŚCI 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ....................................................................   3 
 
II. ORGANIZACJA UNIWERSYTETU ………………......................................   3 

1. Podstawowe jednostki organizacyjne ................................................   4 
2. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne .......................................   4 
3. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne ......................................   5 
4. Pozawydziałowe jednostki organizacyjne ..........................................   6 
5. Prorektorzy ............................................................................................   7 
    5.1. Prorektor ds. nauki …………..........................................................   7 
    5.2. Prorektor ds. studiów ………………..............................................   7 
    5.3. Prorektor ds. rozwoju ………….....................................................   7 
 

III. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI ............................................................   8 
 1. Kanclerz …………………………………………………………………….. .   9 
            2. Zastępca kanclerza ds. finansowych – kwestor ................................   9 
            3. Zastępca kanclerza................................................................................   9 
            4. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji ......................  10 
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE..................................................................  10 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Schemat organizacyjny UPH. 
2. Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych UPH. 
3. Wykaz jednostek ogólnouczelnianych UPH oraz ich podporządkowanie. 
4. Wykaz jednostek międzywydziałowych UPH oraz ich podporządkowanie. 
5. Wykaz jednostek pozawydziałowych UPH oraz ich podporządkowanie. 
6. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez prorektorów. 
7. Schemat struktury organizacyjnej administracji UPH. 
8. Wykaz jednostek organizacyjnych administracji UPH. 
9. Zakres działania  jednostek organizacyjnych administracji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa: 

1) strukturę organizacyjną Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
(dalej UPH lub Uniwersytetu); 

2) zasady organizacji i podporządkowania jednostek organizacyjnych UPH; 
3) strukturę organizacyjną administracji i jej zadania. 

2. Niniejszy regulamin zawiera także: 
1) schematy: 

a) struktury organizacyjnej UPH, 
b) struktury organizacyjnej administracji UPH; 

2) wykazy: 
a) podstawowych jednostek organizacyjnych,  
b) ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, 
c) międzywydziałowych jednostek organizacyjnych, 
d) pozawydziałowych jednostek organizacyjnych. 

 
§ 2 

1. Rektor jest organem jednoosobowym, kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje 
go na zewnątrz. 

2. Rektor w szczególności: 
1) kieruje działalnością UPH przy pomocy prorektorów, kierowników podstawowych 

jednostek organizacyjnych oraz kanclerza; 
2) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką UPH; 
3) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą; 
4) jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów UPH; 
5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie UPH; 
6) określa zakres obowiązków i uprawnień prorektorów; 
7) rozstrzyga spory kompetencyjne. 

3. Do wykonywania zadań statutowych rektor może powoływać pełnomocników, ustalając  
w akcie powołania zakres ich kompetencji i zadań. 

 
II. ORGANIZACJA UNIWERSYTETU 
 

§ 3 
1. Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są: 

1) podstawowe jednostki organizacyjne; 
2) ogólnouczelniane jednostki organizacyjne;  
3) międzywydziałowe jednostki organizacyjne; 
4) pozawydziałowe jednostki organizacyjne; 
5) jednostki organizacyjne administracji. 

2.  Uniwersytet może tworzyć także: 
1) jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne; 
2) centra naukowe; 
3) zamiejscowe jednostki dydaktyczne; 
4) inne zamiejscowe jednostki organizacyjne; 
5) jednostki organizacyjne prowadzące działalność usługową lub gospodarczą. 

3. Zasady tworzenia, przekształcania oraz likwidacji jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu określa statut. 

 
§ 4  

Schemat struktury organizacyjnej Uniwersytetu określa załącznik nr 1 do regulaminu. 
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Podstawowe jednostki organizacyjne 
 

§ 5 
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są wydziały, których 

zadaniem jest w szczególności: prowadzenie kształcenia na utworzonych  
w Uniwersytecie kierunkach studiów, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych  
i kursach oraz organizowanie i koordynowanie prac naukowo-badawczych w ramach 
dziedzin i dyscyplin naukowych. Wydziałem kieruje dziekan. 

2. Wydział działa na zasadach określonych w regulaminie wydziału, uchwalonym przez 
radę wydziału większością 2/3 statutowego składu i zatwierdzonym przez rektora  
po zasięgnięciu opinii senatu. 

3. Regulamin wydziału w szczególności określa: strukturę wydziału, rodzaj i zakres 
działania jednostek organizacyjnych wydziału, zasady organizacyjnej podległości 
jednostek organizacyjnych i pracowników wydziału, tryb pracy rady wydziału.  

4. Jednostkami organizacyjnymi wydziału są instytuty, katedry, zakłady i inne jednostki 
organizacyjne niezbędne do wykonywania zadań wydziału. W ramach wydziału mogą 
być tworzone także inne jednostki organizacyjne, a w szczególności pracownie, 
laboratoria i ośrodki.  

5. Instytut działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez rektora, po uzyskaniu 
opinii rady wydziału. 

6. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych wydziału 
określa statut. 

 
§ 6 

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu mogą być inne 
niż wydział jednostki organizacyjne (np.: instytuty, centra naukowe), których 
zadaniem jest w szczególności prowadzenie badań naukowych na najwyższym 
poziomie, odpowiadającym wymaganiom niezbędnym do uzyskania kategorii A+ lub A. 
Podstawową jednostką organizacyjną niebędącą wydziałem kieruje dyrektor. 

2.  Podstawowa jednostka organizacyjna niebędąca wydziałem działa na podstawie 
regulaminu uchwalonego przez radę tej jednostki większością 2/3 swojego składu  
i zatwierdzonego przez rektora, po zasięgnięciu opinii senatu. 

3.  W podstawowych jednostkach organizacyjnych niebędących wydziałem mogą być 
tworzone katedry, zakłady oraz inne jednostki organizacyjne niezbędne do wykonywania 
zadań tej jednostki. 

4. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych podstawowych 
jednostek organizacyjnych niebędących wydziałem określa statut. 

 
§ 7 

Wykaz podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zawiera załącznik nr 2 
do regulaminu. 
 

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne 
 

§ 8 
1. Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są jednostki 

prowadzące działalność usługową, inną niż dydaktyczna, na rzecz Uniwersytetu 
oraz innych jednostek organizacyjnych. 

2. Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są: 
1) Archiwum Uniwersytetu; 
2) Biblioteka Główna; 
3) Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 
4) Uczelniany Ośrodek Kultury; 
5) Wydawnictwo; 
6) Rolnicza Stacja Doświadczalna. 

3. Jednostki ogólnouczelniane działają na podstawie regulaminów nadanych przez rektora. 
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§ 9 
Wykaz ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych oraz ich podporządkowanie zawiera  
i określa załącznik nr 3 do regulaminu. 
 

§ 10 
1. Podstawowym zadaniem Archiwum Uniwersytetu jest gromadzenie, przechowywanie, 

zabezpieczanie i udostępnianie materiałów stanowiących zasób archiwalny, przyjęty 
od jednostek organizacyjnych. 

2. Działalność archiwum regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673). 

 
§ 11 

1. Biblioteka Główna wraz z bibliotekami specjalistycznymi stanowi podstawę systemu 
biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu. 

2. Podstawowym zadaniem Biblioteki Głównej jest gromadzenie, opracowywanie  
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej, niezbędnych 
do realizacji procesu dydaktycznego i badań naukowych. 

 
§ 12 

Zadaniem Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest: 
1) podejmowanie działań zmierzających do znoszenia barier architektonicznych, 

komunikacyjnych, informacyjnych, psychologicznych i społecznych w procesie 
kształcenia studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im właściwego 
wykonywania obowiązków studenta i korzystania z przysługujących praw; 

2) inicjowanie i wspomaganie działań związanych z kształceniem integracyjnym; 
3) inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i programowych związanych z potrzebami 

osób niepełnosprawnych. 
 

§ 13 
1. Uczelniany Ośrodek Kultury koordynuje działalność organizacji kulturalnych 

funkcjonujących w Uniwersytecie. 
2. Do zadań  UOK w szczególności należy: 

1) popularyzacja i upowszechnianie kultury i sztuki, a szczególnie postaw twórczych 
studentów; 

2) współpraca z miastem i regionem w zakresie upowszechniania kultury i sztuki; 
3) tworzenie i realizacja programu kulturalnego Uniwersytetu. 
 

§ 14 
Podstawowym zadaniem Wydawnictwa jest opracowywanie, przygotowywanie do druku  
oraz dystrybucja i rozpowszechnianie podręczników, skryptów, zeszytów, monografii, 
przewodników metodycznych oraz popularyzowanie dorobku naukowego Uniwersytetu. 
 

§ 15 
Rolnicza Stacja Doświadczalna w szczególności: 

1) zapewnia warunki do prowadzenia badań naukowych, ćwiczeń terenowych, praktyk 
studenckich i realizacji prac dyplomowych; 

2) prowadzi gospodarkę rolną w zakresie pozostałych nieruchomości rolnych 
nie objętych zadaniami, o których mowa w pkt 1. 

 
Międzywydziałowe jednostki organizacyjne 

 
§ 16 

1. Międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi są jednostki, które realizują 
zadania wspólne więcej niż  jednej podstawowej jednostki organizacyjnej. 

2. Międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi są w szczególności: 
1) Centrum Sportu i Rekreacji; 
2) Studium Języków Obcych. 

3. Jednostki międzywydziałowe działają na podstawie regulaminów nadanych przez rektora. 
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§ 17 
Wykaz międzywydziałowych jednostek organizacyjnych oraz ich podporządkowanie zawiera 
i określa załącznik nr 4 do regulaminu.  
 

§ 18 
1. Centrum Sportu i Rekreacji realizuje program wychowania fizycznego, sportu i rekreacji 

w UPH oraz zaspakaja potrzeby sportowe, rekreacyjno-turystyczne oraz rehabilitacyjne 
społeczności akademickiej. 

2. Studium Języków Obcych realizuje program nauczania języków obcych  
w Uniwersytecie. 

 
Pozawydziałowe jednostki organizacyjne 

 
§ 19 

1. Pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi są jednostki prowadzące działalność 
na rzecz Uniwersytetu lub innych podmiotów w zakresie innym, niż zakres przewidziany 
dla tworzenia jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych. 

2. Pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi są w szczególności: 
1) Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej „Polonicum”; 
2) uchylony 
3) Uniwersytet Dziecięcy; 
4) Chór Akademicki; 
5) Uniwersytet Otwarty; 
6) uchylony 
7) Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 

3. Pozawydziałowe jednostki organizacyjne działają na podstawie regulaminu nadanego 
przez rektora. 

 
§ 20 

Wykaz pozawydziałowych jednostek organizacyjnych oraz ich podporządkowanie zawiera      
i  określa załącznik nr 5 do regulaminu. 
 

§ 21 
1. Zadaniem Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej jest prowadzenie działalności 

edukacyjnej, kulturotwórczej oraz popularyzatorskiej, adresowanej do cudzoziemców,  
w tym szczególnie cudzoziemców polskiego pochodzenia.  

2. uchylony 
3. Zadaniem Uniwersytetu Dziecięcego jest organizowanie zajęć dla dzieci w wieku 

od  6  do 9 lat, mających na celu rozwijanie zainteresowań oraz zapoznawanie 
z różnorodnymi dziedzinami nauki. 

4. Zadaniem Chóru Akademickiego jest rozwijanie i popularyzacja kultury muzycznej 
wśród studentów i w środowisku lokalnym. 

5. Zadaniem Uniwersytetu Otwartego jest organizowanie zajęć dla osób dorosłych  
w zakresie pogłębiania wiedzy i rozwijania aktywności społecznej. 

6. uchylony 
7. Do zadań Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości  

w szczególności należy: 
1)  podejmowanie działań w zakresie wykorzystania i rozwijania potencjału 

kompetencyjnego środowiska akademickiego (naukowego) w synergii z potrzebami  
i wyzwaniami środowiska biznesu oraz jego otoczenia; 

2)  wzmacnianie kompetencji UPH w zakresie rozwijania działalności badawczo–
rozwojowej i racjonalizatorskiej, aktywności przedsiębiorczej środowiska 
akademickiego (pracowników i studentów) oraz podejmowanie współpracy  
z biznesem i jego otoczeniem; 

3)  podejmowanie synergicznych działań na rzecz rozwijania, wzmacniania  
 i promowania przedsiębiorczości oraz pobudzania działań innowacyjnych. 
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Prorektorzy 
 

§ 22 
1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy trzech prorektorów: prorektora  

ds. nauki, prorektora ds. studiów, prorektora ds. rozwoju. 
2. Zakres obowiązków i uprawnień prorektorów określa rektor w drodze zarządzenia.  

 
§ 23 

Prorektor ds. nauki w szczególności:  
1) nadzoruje: 

a) działalność naukową oraz współpracę naukową z innymi uczelniami w kraju 
i za granicą, 

b) badania naukowe, działalność wynalazczą oraz wdrażanie jej efektów, 
c) działalność w zakresie pozyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych, 
d) działalność dotyczącą komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych, 
e) funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego, 
f) wymianę studentów w ramach europejskich programów edukacyjnych, 
g) funkcjonowanie systemu okresowych ocen nauczycieli akademickich, 
h) organizację cyklicznych i jednorazowych wydarzeń o charakterze naukowym 

(konferencji, sympozjów, zjazdów itd.); 
2) współdziała z Senackimi Komisjami zajmującymi się sprawami, o których mowa  

w pkt 1; 
3) przygotowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych w sprawach z zakresu swojego 

działania; 
4) sprawuje nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych UPH, określonych przez 

rektora; 
5) wykonuje inne prace zlecone przez rektora. 

 
§ 24 

Prorektor ds. studiów w szczególności: 
1) nadzoruje: 

a) organizację, funkcjonowanie i realizację kształcenia w Uniwersytecie 
we wszystkich jego formach, w tym również na studiach podyplomowych 
i kursach dokształcających oraz kształcenie na odległość, 

b) sprawy związane z prowadzonymi przez Uniwersytet studiami i innymi formami 
kształcenia, w tym także dotyczące uprawnień do ich prowadzenia oraz programy 
i plany studiów, a także opisy efektów kształcenia, 

c) działalność w zakresie tworzenia nowych kierunków studiów, 
d) organizację i przebieg rekrutacji na studia, 
e) realizację ustalonego wymiaru zajęć dydaktycznych przez nauczycieli 

akademickich, 
f) funkcjonowanie systemu jakości kształcenia, 
g) funkcjonowanie systemu pomocy materialnej, 
h) funkcjonowanie organizacji samorządu studentów i doktorantów, w tym systemu 

odpowiedzialności dyscyplinarnej; 
2) współdziała z Senackimi Komisjami, zajmującymi się sprawami, o których mowa  

w pkt 1; 
3) przygotowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych w sprawach z zakresu swojego 

działania; 
4) sprawuje nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych UPH, określonych 

przez rektora; 
5) wykonuje inne prace zlecone przez rektora. 

 
§ 25 

Prorektor ds. rozwoju w szczególności: 
1) nadzoruje: 

a) realizację strategii rozwoju Uniwersytetu, 
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b) działalność w zakresie rozwoju Uniwersytetu, w szczególności dotyczącą rozwoju 
bazy naukowo-dydaktycznej, 

c) działalność promocyjną Uczelni w tym kierunków studiów, 
d) działalność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,   
e) funkcjonowanie jednostek organizacyjnych UPH w zakresie spełniania wymogów 

formalno-prawnych przewidzianych w statucie dla ich tworzenia, 
f) funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym systemu POL-on, 
g) działalność dotyczącą współpracy z przemysłem i środowiskiem gospodarczym, 
h) gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz zasobami 

mieszkaniowymi Uniwersytetu; 
2) współdziała z Senackimi Komisjami zajmującymi się sprawami, o których mowa  

w pkt 1; 
3) przygotowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych w sprawach z zakresu swojego 

działania; 
4) sprawuje nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych UPH, określonych 

przez rektora; 
5) wykonuje inne prace zlecone przez rektora. 

 
§ 26 

Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych przez prorektorów określa załącznik nr 6 
do regulaminu. 
 
III. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI 
 

§ 27 
Do podstawowych zadań administracji należy podejmowanie działań zapewniających 
sprawne funkcjonowanie Uniwersytetu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 28 

1. Administracja Uniwersytetu prowadzi działalność w formie jednostek organizacyjnych 
lub samodzielnych stanowisk pracy, funkcjonujących na szczeblu centralnym 
(administracja centralna) oraz w innych jednostkach organizacyjnych, w szczególności 
w podstawowych jednostkach organizacyjnych i instytutach. 

2. Jednostkami organizacyjnymi administracji są w szczególności: biura, działy, sekcje, 
dziekanaty, sekretariaty, zespoły i stanowiska. 

3. Jednostki organizacyjne administracji tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek 
kanclerza lub z własnej inicjatywy. 

 
§ 29 

1. Administracją Uniwersytetu kieruje kanclerz, w zakresie określonym przez statut i rektora. 
2. Kanclerzowi podporządkowane są organizacyjnie wszystkie jednostki organizacyjne 

administracji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 
3. Organizacyjne podporządkowanie jednostek organizacyjnych administracji kanclerzowi 

nie wyklucza podporządkowania funkcjonalnego (merytorycznego) tych jednostek 
organom jednoosobowym lub ich zastępcom, kierownikom innych jednostek 
organizacyjnych, a w szczególności: prorektorom, kierownikom podstawowych jednostek 
organizacyjnych i ich zastępcom, dyrektorom instytutów. 

4. Osoby zatrudnione na stanowiskach: sekretarza rektora, audytora, rzecznika prasowego, 
specjalisty: ds. kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, spraw obronnych i sytuacji kryzysowych, ochrony informacji 
niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji podlegają bezpośrednio 
rektorowi. 

 
§ 30 

1. Schemat struktury organizacyjnej administracji UPH określa załącznik nr 7 do regulaminu. 
2. Wykaz jednostek organizacyjnych administracji UPH określa załącznik nr 8 do 

regulaminu. 
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3. Zakresy działania jednostek organizacyjnych administracji określa załącznik nr 9 do 
regulaminu.  

 
Kanclerz 

 
§ 31 

1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu oraz podejmuje decyzje 
dotyczące mienia Uniwersytetu w zakresie pełnomocnictwa ogólnego, z wyłączeniem 
spraw zastrzeżonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym lub statucie UPH 
dla innych organów Uniwersytetu. 

2. Kanclerz podlega rektorowi i odpowiada przed rektorem za swoją działalność.  
3.   Kanclerz w szczególności: 

1) zapewnia właściwą ochronę i wykorzystanie mienia; 
2) sprawuje nadzór nad zapewnieniem ładu i porządku w Uniwersytecie; 
3) wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników administracji i obsługi; 
4) nadzoruje działalność inwestycyjną i remontową; 
5) nadzoruje przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu; 
6) podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy oraz warunków 
 socjalnych pracowników i studentów; 
7) w ramach posiadanych kompetencji podpisuje wszystkie pisma wychodzące 

na zewnątrz Uniwersytetu; 
8) reprezentuje Uniwersytet na  zewnątrz w zakresie swoich kompetencji. 

 
Zastępca kanclerza ds. finansowych - Kwestor 

 
§ 32 

1. Kwestor jest zastępcą kanclerza i zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą 
o finansach publicznych wykonuje obowiązki głównego księgowego Uniwersytetu. 

2. Kwestor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednego zastępcy. 
3. Skutki prawne czynności podejmowanych przez zastępcę kwestora są równoważne 

skutkom prawnym podejmowanym przez kwestora. 
4. Do podstawowych obowiązków kwestora w szczególności należy: 

1) prowadzenie rachunkowości UPH; 
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 
3) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności operacji gospodarczych  

i finansowych z planem rzeczowo-finansowym Uniwersytetu; 
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 

operacji gospodarczych i finansowych; 
5) monitorowanie stanu środków finansowych UPH i ich wydatkowania; 
6) dokonywanie bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej UPH; 
7) przygotowywanie projektów planów finansowych i rzeczowo-finansowych 

oraz ich wykonania. 
5. Kwestor jest uprawniony w szczególności do: 

1) określania zasad wykonywania czynności finansowych, księgowych 
oraz sprawozdawczości finansowej; 

2) żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnienia odpowiednich 
dokumentów i wyliczeń; 

3) żądania usunięcia określonych nieprawidłowości w zakresie swojego działania.  
6. Zastępca kanclerza ds. finansowych – kwestor nadzoruje także pracę innych jednostek 

organizacyjnych administracji niż kwestura, określonych w niniejszym regulaminie i w tym 
zakresie podlega bezpośrednio kanclerzowi. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień zastępcy kanclerza ds. finansowych 
określa kanclerz. 

 
Zastępca kanclerza 

 
§ 33 

1. Zastępca kanclerza podlega bezpośrednio kanclerzowi i odpowiada przed kanclerzem 
za swoją działalność. 
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2. Do podstawowych obowiązków zastępcy kanclerza w szczególności należy: 
1) sprawowanie bieżącego nadzoru w zakresie stanu technicznego obiektów 

Uniwersytetu oraz planowanie i realizowanie prac remontowych tych obiektów; 
2) planowanie i realizowanie inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym Uniwersytetu 

oraz sprawowanie nadzoru nad ich właściwym funkcjonowaniem po ich zakończeniu; 
3) sprawowanie nadzoru nad merytoryczną i finansową stroną rozliczania środków 

finansowych przeznaczonych na inwestycje, remonty i konserwacje, w tym także 
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych; 

4) sprawdzanie i opiniowanie przygotowywanych dokumentacji technicznych; 
5) bieżące naprawy i konserwacja; 
6) zabezpieczanie dostaw mediów; 
7) przygotowywanie projektów: rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych a także 

remontowych oraz konserwacji; 
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez kanclerza. 

3. Zastępca kanclerza nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych administracji określonych 
w regulaminie. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień zastępcy kanclerza określa kanclerz. 
  

Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji 
 

§ 34 
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji są bezpośrednimi przełożonymi 

pracowników jednostki oraz odpowiadają w pełni za wykonanie powierzonych 
tej jednostce zadań. 

2. Do podstawowych obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej w szczególności 
należy: 
1) opracowywanie sposobu realizacji zadań wynikających z zakresu działania jednostki, 

w tym także prowadzenie kontroli zarządczej w zakresie tych spraw oraz innych 
wynikających z systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Uniwersytecie; 

2) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania jednostki; 
3) sprawowanie nadzoru nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem 

przez pracowników powierzonych im zadań i obowiązków; 
4) zapewnienie prawidłowego wykorzystania i zabezpieczenia mienia Uniwersytetu; 
5) dbałość o właściwą obsadę stanowisk w jednostce; 
6) dbałość o interesy i dobre imię Uniwersytetu; 
7) dbałość o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników; 
8) wnioskowanie w sprawach personalnych pracowników; 
9) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji 

i sprawozdawczości; 
10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp 

i ppoż. oraz egzekwowanie ich przestrzegania; 
11) bieżąca współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw 

wymagających wspólnych rozwiązań; 
12) ustalanie zakresów obowiązków pracowników i bieżąca kontrola ich realizacji. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień kierowników jednostek organizacyjnych 
administracji określają ich bezpośredni przełożeni służbowi w porozumieniu  
z kanclerzem. 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 35 

Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu rektora. 
 
             

        
Sporządził Dział Organizacyjno-Prawny 

 
 
 
Siedlce, październik 2017 r. 


