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ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI UPH 

 
ADMINISTRACJA CENTRALNA 

 
Sekretariat Rektora 

 
§ 1 

Sekretariat Rektora w szczególności: 
1) przyjmuje i ewidencjonuje korespondencję wpływającą do rektora oraz rozdziela 

korespondencję zadekretowaną przez rektora;  
2) przedkłada rektorowi pisma i inne dokumenty do podpisu;  
3) prowadzi kalendarz pracy rektora; 
4) ustala terminarz przyjęć interesantów; 
5) organizuje narady i spotkania ustalone przez rektora; 
6) uczestniczy w organizowaniu uroczystości ogólnouczelnianych; 
7) przedkłada do podpisu rektorowi dyplomy ukończenia studiów, świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych, dyplomy dr hab. oraz opatruje je stosownymi 
pieczęciami; 

8) prowadzi ewidencję skarg i wniosków; 
9) współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi UPH; 
10) planuje fundusz rektora i koordynuje jego realizację; 
11) wykonuje inne prace i zadania zlecone przez rektora i kanclerza. 

 
Samodzielne Stanowiska podlegające bezpośrednio Rektorowi 

 
§ 2 

1. Samodzielnymi Stanowiskami podlegającymi bezpośrednio Rektorowi są: 
1) Sekretarz Rektora; 
2) Rzecznik Prasowy; 
3) Administrator Bezpieczeństwa Informacji; 
4) Audytor Wewnętrzny; 
5) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Specjalista ds. obronnych i sytuacji 

kryzysowych, Specjalista ds. ochrony mienia;  
6) Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy; 
7) Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej; 
8) Inspektor ochrony radiologicznej; 
9) Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych. 

 
2. Sekretarz Rektora w szczególności: 

1) prowadzi obsługę Senatu i Rektora; 
2) prowadzi obsługę komisji i zespołów wskazanych przez rektora; 
3) przygotowuje materiały do oficjalnych wystąpień rektora i projekty tych wystąpień; 
4) organizuje uroczystości o zasięgu ogólnouczelnianym, w szczególności inaugurację 

roku akademickiego oraz święta Uniwersytetu; 
5) organizuje posiedzenia kolegium rektorskiego; 
6) przekazuje do realizacji uchwały i postanowienia senatu; 
7) monitoruje funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w zakresie zleconym 

przez rektora; 
8) prowadzi rejestr odznaczonych medalem „Za Zasługi dla Siedleckiej Uczelni”; 
9) informuje społeczność akademicką o ważnych wydarzeniach z życia Uniwersytetu; 
10) opracowuje projekt rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu. 

 
3.   Rzecznik Prasowy w szczególności: 

1) współpracuje z mediami, w tym między innymi: 
a) opracowuje bieżące informacje prasowe, 



b) organizuje konferencje prasowe, wywiady, spotkania z prasą, 
c) odpowiada na pytania dziennikarzy, przekazuje oświadczenia i komunikaty, 
d) informuje środki masowego przekazu o wydarzeniach związanych z działalnością 

Uniwersytetu; 
2) prowadzi autonomiczny program w lokalnej telewizji oraz radiu; 
3) współpracuje z redakcjami czasopism ukazujących się w Uniwersytecie; 
4) archiwizuje materiały prasowe dotyczące Uniwersytetu; 
5) uczestniczy w tworzeniu dokumentacji fotograficznej i filmowej ważniejszych 

wydarzeń z życia Uniwersytetu; 
6) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej. 

 
4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szczególności: 

1) odpowiada za wdrażanie, przestrzeganie oraz uaktualnianie, stosownie do 
zmieniających się technologii: 
a) polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 
b) instrukcji zarządzania systemem informatycznym; 

2) identyfikuje i analizuje zagrożenia oraz ryzyko, na które narażone może 
być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych; 

3) określa potrzeby w zakresie zabezpieczania systemów informatycznych, w których 
przetwarzane są dane osobowe; 

4) monitoruje działanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych 
w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania. 

 
5. Audytor Wewnętrzny w szczególności:  

1) prowadzi audyt systemu zarządzania i kontroli w Uniwersytecie, w tym procedury 
kontroli finansowej w zakresie gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi 
oraz gospodarowania mieniem, a w szczególności: 
a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi  

w Uniwersytecie procedurami wewnętrznymi, 
b) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów    

zarządzania i kontroli, 
c) wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu; 
2) wyraża opinie w sprawach, o których mowa w pkt 1, oraz przedstawia wnioski mające 

na celu usprawnienie funkcjonowania Uniwersytetu; 
3) przeprowadza doraźne kontrole zlecone przez rektora lub kanclerza. 

 
6. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, specjalista  ds. obronnych i sytuacji 

kryzysowych, specjalista ds. ochrony mienia: 
1) w zakresie ochrony informacji niejawnych w szczególności: 

a) zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków 
bezpieczeństwa fizycznego, 

b) zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane 
informacje niejawne, 

c) zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności 
szacowaniem ryzyka, 

d) kontroluje funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych oraz 
przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, 

e) uczestniczy w opracowywaniu projektów dokumentów regulujących problematykę 
ochrony i przetwarzania informacji niejawnych; 

2) w zakresie spraw obronnych i sytuacji kryzysowych w szczególności: 
a) prowadzi sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych i sytuacjami 

kryzysowymi, 
b) przygotowuje plan operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz plan 
ochrony zabytków, 

c) przygotowuje Uniwersytet do działań w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa w okresie pokoju i w czasie wojny, 



d) współdziała z organami administracji publicznej w planowaniu i wykonywaniu 
zadań obronnych; 

3) w zakresie ochrony mienia w szczególności: 
a) opracowuje plany ochrony obiektów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, 
b) dokonuje kontroli: 

- dyscypliny pracy pracowników dozoru obiektów, 
- przestrzegania obowiązujących zasad ochrony mienia, 

c) prowadzi wewnętrzne dochodzenia w przypadku naruszenia prawa 
oraz współpracuje z organami ścigania w tym zakresie. 

 
8. Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy realizuje zadania określone w § 2 ust. 1 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 ze zm.),  
a w szczególności: 
1) przeprowadza kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów a także zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2) informuje rektora i kanclerza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych 

wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia; 
3) sporządza i przedstawia rektorowi oraz kanclerzowi okresowe analizy stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w UPH; 
4) informuje rektora, kanclerza i pracowników o zmianach w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzi doradztwo w zakresie stosowania 
przepisów a także zasad bhp; 

5) uczestniczy w opracowywaniu planów i ocenie dokumentacji dotyczącej rozwoju 
Uniwersytetu pod względem poprawy warunków bhp oraz w odbiorach oddawanych 
do użytku nowych lub remontowanych obiektów budowlanych; 

6) uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji 
dotyczących bhp oraz opiniuje szczegółowe instrukcje bhp dla poszczególnych 
stanowisk pracy; 

7) uczestniczy w pracach zespołu powypadkowego oraz komisji ds. bhp; 
8) prowadzi rejestry wypadków i chorób zawodowych, kompletuje i przechowuje 

dokumentację z tym związaną oraz analizuje i ocenia przyczyny wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych; 

9) uczestniczy w procesie dokonywania oceny ryzyka zawodowego, 
które wiąże się z wykonywaną pracą; 

10) kontroluje przestrzeganie przepisów w zakresie badań profilaktycznych pracowników 
UPH oraz współpracuje z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną; 

11) współpracuje z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, służbą zdrowia oraz społecznym inspektorem pracy, a także 
z działającymi w UPH związkami zawodowymi w zakresie poprawy warunków pracy 
oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp; 

12) prowadzi szkolenia wstępne zatrudnianych pracowników w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz studentów pierwszego roku studiów; 

13) opiniuje projekty przepisów dotyczących zabezpieczenia potrzeb pracowników 
w środki ochrony indywidualnej (odzież roboczą i ochronną) oraz kontroluje realizację 
tego zabezpieczenia; 

14) inicjuje i rozwija w Uniwersytecie różne formy popularyzacji problematyki bhp 
oraz ergonomii. 

 
9. Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej w szczególności: 

1) realizuje zadania z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego, określone 
odrębnymi przepisami; 

2) przeprowadza kontrole stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów 
Uniwersytetu; 

3) sprawuje nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego                   
w obiektach Uniwersytetu oraz prowadzi ewidencję środków ochrony 
przeciwpożarowej; 

4) współpracuje z organami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej Uniwersytetu; 



5) prowadzi szkolenia zatrudnianych pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
oraz organizuje specjalistyczne szkolenia w tym zakresie; 

6) organizuje okresowe treningi ewakuacyjne na wypadek pożaru lub innego 
zagrożenia; 

7) uczestniczy w odbiorach nowych obiektów i przeglądach technicznych. 
 
10. Inspektor ochrony radiologicznej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem wymagań 

ochrony radiologicznej, a w szczególności: 
1) opracowuje programy pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy; 
2) dokonuje wstępnej oceny narażenia pracowników w środowisku pracy, na podstawie 

wyników pomiarów dozymetrycznych; 
3) ustala wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną  

i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed 
promieniowaniem jonizującym; 

4) współpracuje ze służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi  
i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym; 

5) koordynuje postępowanie wynikające z zakładowego planu postępowania 
awaryjnego w przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego. 

 
11. Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych  

w szczególności: 
1) nadzoruje funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  

i przeprowadza cykliczne audyty dotyczące jego  funkcjonowania; 
2) koordynuje i bierze aktywny udział w procesie analizy ryzyka w obszarze 

bezpieczeństwa informacji; 
3) współpracuje w procesie obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji, podejmuje 

działania korygujące w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia takich incydentów; 
4) organizuje szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji; 
5) uczestniczy w procesie tworzenia regulacji wewnętrznych oraz planów awaryjnych  

i odtworzeniowych związanych z bezpieczeństwem informacji. 
 

Biuro Kanclerza 
 

§ 3 
1. Biuro Kanclerza jest jednostką organizacyjną o charakterze opiniodawczym i doradczym 

w zakresie spraw prowadzonych przez kanclerza. 
2. Skład Biura Kanclerza ustala kanclerz. 
3. Obsługę organizacyjną i administracyjną kanclerza i biura kanclerza prowadzi asystent 

kanclerza. 
4. Asystent kanclerza w szczególności: 

1) prowadzi kalendarz pracy kanclerza; 
2) współpracuje, na bieżąco, z jednostkami organizacyjnymi administracji UPH 

a także innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami, w zakresie spraw zleconych 
przez kanclerza; 

3) przygotowuje narady i spotkania organizowane przez kanclerza; 
4) opracowuje i gromadzi informacje w zakresie określonym przez kanclerza; 
5) przygotowuje projekt rocznego sprawozdania z działalności kanclerza; 
6) monitoruje realizację decyzji podejmowanych przez kanclerza; 
7) monitoruje realizację zadań wynikających ze strategii rozwoju UPH 

oraz funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w administracji, w zakresie 
zleconym przez kanclerza;  

8) wykonuje inne prace zlecone przez kanclerza. 
5. W Biurze Kanclerza funkcjonuje stanowisko ds. inwentaryzacji. 
6. Stanowisko ds. inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 5, w szczególności: 

1) opracowuje plany inwentaryzacji i sporządza sprawozdania z ich realizacji; 
2) przeprowadza planowe i doraźne inwentaryzacje; 
3) sprawuje nadzór nad prawidłowym oznaczeniem majątku Uniwersytetu; 
4) prowadzi rejestr osób materialnie odpowiedzialnych za majątek Uniwersytetu; 



5) prowadzi postępowania wyjaśniające w przypadku wystąpienia różnic 
inwentaryzacyjnych. 

 
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 

 
§ 4 

1. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą prowadzi sprawy związane z obsługą działalności 
naukowo-badawczej, współpracy z zagranicą i rozwoju kadry naukowej, wdrażania  
i ochrony patentów. 

2. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą w szczególności: 
1) obsługuje działalność statutową i badania młodych naukowców; 
2) prowadzi obsługę finansową projektów badawczych; 
3) udziela pomocy w przygotowywaniu wniosków dotyczących realizacji projektów 

badawczych; 
4) opracowuje plany dofinansowania inwestycji aparaturowych; 
5) sporządza sprawozdania z realizacji dotacji celowych na urządzenia i aparaturę; 
6) prowadzi obsługę działalności wspomagającej badania (w tym konferencji 

naukowych); 
7) przygotowuje plany konferencji i sympozjów organizowanych w Uniwersytecie; 
8) sprawdza pod względem formalnym i gromadzi kosztorysy wstępne, rozliczenia 

konferencji  oraz sprawozdania merytoryczne; 
9) pomaga w przygotowywaniu wniosków wydziałów o finansowanie działalności 

statutowej; 
10) poszukuje ofert projektów badawczych, ofert wspierających naukę, staży i stypendiów 

naukowych oraz informuje o nich społeczność akademicką; 
11) obsługuje wyjazdy służbowe pracowników i doktorantów na zagraniczne staże 

naukowe, konferencje, badania naukowe, kwerendy i inne (przyjmowanie wniosków, 
przygotowywanie zleceń, wypłaty zaliczek, sporządzanie rozliczeń finansowych 
wyjazdów zagranicznych, przygotowywanie danych do sporządzania przelewów 
bankowych związanych z opłatami konferencyjnymi); 

12) prowadzi obsługę socjalno-bytową cudzoziemców przyjmowanych w Uniwersytecie 
(goście, stażyści, doktoranci); 

13) przygotowuje i rejestruje porozumienia o współpracy naukowej z partnerami 
zagranicznymi; 

14) prowadzi sprawy związane z przewodami doktorskimi i habilitacyjnymi oraz sprawy 
finansowe dotyczące postępowań o nadanie tytułu profesora; 

15) prowadzi sprawy dotyczące stypendiów i urlopów naukowych; 
16) prowadzi sprawy związane z wyjazdami nauczycieli akademickich, doktorantów, 

studentów i innych pracowników uczelni w ramach Programu Erasmus+ i innych; 
17) obsługuje pobyty zagranicznych wykładowców i studentów w ramach Programu 

Erasmus+ i innych; 
18) aktualizuje dane o Uniwersytecie do Informatora Nauki Polskiej; 
19) opracowuje obcojęzyczne informatory dla studentów; 
20) opracowuje ofertę staży i warsztatów dla obcokrajowców; 
21) nadzoruje umowy między różnymi jednostkami, w tym zagranicznymi;  
22) sporządza dokumentację projektów wynalazczych zgodnie z wymogami Urzędu 

Patentowego i udziela porad dotyczących ochrony patentowej prac naukowo-
 badawczych; 

23) sporządza okresowe sprawozdania z osiągnięć Uniwersytetu w zakresie ochrony 
patentowej; 

24) prowadzi obsługę administracyjną prorektora ds. nauki. 
 

Dział Organizacji Studiów 
 

§ 5 
Dział Organizacji Studiów w szczególności: 

1) organizuje i koordynuje prace związane z rekrutacją na studia; 
2) prowadzi album studentów i księgę dyplomów; 



3) prowadzi sprawy dotyczące jakości kształcenia w Uniwersytecie i akredytacji 
kierunków studiów; 

4) koordynuje sprawy dotyczące praktyk studenckich; 
5) gospodaruje funduszem stypendialnym; 
6) nadzoruje funkcjonowanie w Uniwersytecie systemu pomocy materialnej 

dla studentów i doktorantów; 
7) prowadzi obsługę odwoławczej komisji stypendialnej w zakresie spraw należących 

do jej kompetencji; 
8) prowadzi sprawy studentów cudzoziemców; 
9) prowadzi sprawy dotyczące studiów doktoranckich; 
10) sporządza sprawozdania statystyczne z zakresu powierzonych zadań; 
11) prowadzi rejestr organizacji studenckich i sprawy związane z ich działalnością; 
12) zajmuje się sprawami ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów; 
13) prowadzi sprawy związane z opłatami za studia; 
14) zaopatruje dziekanaty w druki dotyczące procesu dydaktycznego; 
15) kontroluje obciążenia dydaktyczne nauczycieli akademickich, rozlicza pensum 

dydaktyczne i sporządza listy wypłat za godziny ponadwymiarowe i kierowanie 
pracami dyplomowymi; 

16) rozlicza realizację godzin dydaktycznych na studiach podyplomowych; 
17) prowadzi obsługę komisji senackich i innych określonych przez rektora; 
18) współuczestniczy w opracowywaniu informatora dla kandydatów na studia; 
19) administruje systemem POL-on w zakresie dotyczącym weryfikacji danych: 

kandydatów przyjętych na studia, systemu pomocy materialnej, prowadzonych 
kierunków studiów, a także sprawozdań w zakresie tych obszarów działalności uczelni 
(sprawozdania z działalności uczelni, ankiety EN1); 

20) prowadzi obsługę administracyjną prorektora ds. studiów. 
 

Dział Promocji  
 

§ 6 
Dział Promocji organizuje i prowadzi promocję Uniwersytetu, a w szczególności: 

1) promuje osiągnięcia naukowe, kulturalne i sportowe; 
2) kształtuje wizerunek uczelni; 
3) promuje Uniwersytet na rynku usług akademickich; 
4) organizuje współpracę z instytucjami kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym  

i wyższym, aktywnie pomnażając bazę rekrutacyjną; 
5) opracowuje informator dla kandydatów na studia; 
6) organizuje promocję absolwentów Uniwersytetu;  
7) administruje witryną internetową Uniwersytetu; 
8) prowadzi inne działania związane z promocją Uniwersytetu i jego współpracą 

ze środowiskiem; 
9) prowadzi obsługę administracyjną w zakresie funkcjonowania „Uniwersytetu 

Dziecięcego” i „Uniwersytetu Otwartego; 
10) prowadzi obsługę administracyjną prorektora ds. rozwoju. 
 

Biuro Karier  
 

§ 7 
Biuro Karier w szczególności: 

1) dostarcza studentom i absolwentom Uniwersytetu informacji o rynku pracy 
 i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

2) zbiera, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy, staży i praktyk zawodowych; 
3) prowadzi bazę danych studentów i absolwentów Uniwersytetu zainteresowanych 

znalezieniem pracy; 
4) pomaga pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy i odbycia 

staży zawodowych; 
5) pomaga studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy; 
6) bada losy zawodowe absolwentów. 

 



Dział Rozwoju 
 

§ 8 
Dział Rozwoju w szczególności: 

1) prowadzi działania na rzecz rozwoju Uniwersytetu, w szczególności w zakresie: 
a) rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej w zakresie, o którym mowa w pkt 6 – 13, 
b) pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na rozwój Uniwersytetu, 
c) współpracy z przemysłem, środowiskiem gospodarczym oraz jednostkami 

organizacyjnymi samorządu województwa i samorządów lokalnych; 
2) monitoruje realizację strategii rozwoju Uniwersytetu; 
3) realizuje zadania wynikające z funkcjonowania systemu kontroli zarządczej  

w Uniwersytecie; 
4) prowadzi obsługę systemu POL-on; 
5) poszukuje i identyfikuje dostępne źródła finansowania projektów; 
6) informuje o możliwościach przygotowania projektów i dostępnych źródłach ich 

dofinansowania; 
7) opiniuje propozycje projektów, w szczególności możliwość otrzymania 

dofinansowania w ramach poszczególnych programów/funduszy; 
8) współpracuje z jednostkami organizacyjnymi UPH w zakresie przygotowania 

projektów i wniosków o dofinansowanie projektów: 
a) inwestycyjnych, 
b) miękkich, 
c) badawczo-rozwojowych; 

9) koordynuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji wymaganej na etapie 
procedury aplikacyjnej; 

10) koordynuje prace związane z przygotowaniem projektów partnerskich; 
11) przygotowuje projekty i wnioski o ich dofinansowanie; 
12) prowadzi ewidencję projektów przygotowywanych i realizowanych; 
13) doradza w zakresie zarządzania projektami; 
14) nadzoruje (kontroluje i monitoruje) prawidłowość realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz archiwizuje całość 
dokumentacji tych projektów, zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami 
wewnętrznymi; 

15) uczestniczy w czynnościach przeprowadzanych przez organy kontrolujące w zakresie 
realizowanych lub zrealizowanych projektów, współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej; 

16) prowadzi obsługę administracyjną prorektora ds. rozwoju. 
 

§ 9 
Stanowisko ds. rozliczeń projektów 

 
Stanowisko ds. rozliczeń projektów w szczególności: 

1) rozlicza projekty w zakresie rzeczowym i finansowym; 
2) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika Działu Rozwoju. 

 
Dział Administracyjno-Gospodarczy  

 
§ 10 

Dział Administracyjno-Gospodarczy w szczególności: 
1) administruje nieruchomościami Uniwersytetu, z wyjątkiem Osiedla Studenckiego, 

RSD Zawady oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Ogonkach; 
2) prowadzi ewidencję nieruchomości Uniwersytetu oraz przechowuje odpowiednią 

dokumentację z tym związaną;  
3) uczestniczy w przeglądach technicznych obiektów, odbiorach nowych obiektów 

oraz odbiorach po wykonaniu remontu lub modernizacji; 
4) uczestniczy przy sporządzaniu planu remontów i modernizacji; 
5) odpowiada za utrzymanie obiektów i terenów Uniwersytetu we właściwym stanie 

sanitarno-porządkowym; 



6) dokonuje zakupów i prowadzi dystrybucję środków czystości, materiałów biurowych,  
papierniczych i druków, w ramach zawartych umów; 

7) prowadzi ewidencję składników majątkowych wyposażenia pomieszczeń biurowych 
administracji centralnej; 

8) prowadzi rejestr pieczęci wydawanych jednostkom organizacyjnym; 
9) prowadzi ewidencję  odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości 

dla pracowników obsługi; 
10) potwierdza wykonanie remontów i przeglądów w administrowanych obiektach 

oraz wykorzystane do tego celu materiały i urządzenia; 
11)  przygotowuje projekty umów najmu i dzierżawy oraz prowadzi rejestr zawartych 

umów najmu i dzierżawy; 
12) na bieżąco współpracuje z właściwymi urzędami miast i gmin w zakresie dotyczącym 

administrowania nieruchomościami; 
13) na bieżąco współpracuje ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, konserwatorem 

zabytków i konserwatorem terenów zielonych w zakresie właściwego utrzymania 
obiektów i innych nieruchomości Uniwersytetu; 

14) podejmuje działania w celu efektywnego wykorzystania majątku Uniwersytetu; 
15) obsługuje uroczystości ogólnouczelniane. 
 

Kancelaria Ogólna 
 

§ 11 
Kancelaria Ogólna w szczególności: 

1) przyjmuje, ewidencjonuje i rozdziela przychodzącą do Uniwersytetu korespondencję; 
2) organizuje wysyłkę korespondencji; 
3) prowadzi ewidencję  faktur przychodzących do Uniwersytetu; 
4) zamawia prasę i zajmuje się jej dystrybucją; 
5) nadzoruje obieg dokumentów wewnętrznych i prowadzi rejestr w tym zakresie; 
6) dba o terminowe przekazywanie dokumentów do Sekretariatu Rektora i Kanclerzowi 

oraz ich zwrot do odpowiednich komórek organizacyjnych w odpowiedniej formie. 
 

Dział Organizacyjno-Prawny  
 

§ 12 
1. Dział Organizacyjno-Prawny w szczególności: 

1) prowadzi sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego majątku Uczelni, jego 
ewidencjonowania oraz dokumentacją w tym zakresie; 

2) prowadzi sprawy dotyczące obrotu i  ochrony prawnej nieruchomości; 
3) opracowuje projekty wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności statutów, 

regulaminów, uchwał i zarządzeń; 
4) weryfikuje projekty wszelkich umów przedstawianych do zaopiniowania; 
5) opiniuje zgodność projektów zmian organizacyjnych Uniwersytetu ze Statutem; 
6) gromadzi i przechowuje zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne oraz zajmuje się ich 

dystrybucją do odpowiednich jednostek organizacyjnych; 
7) prowadzi rejestr zarządzeń rektora i kanclerza; 
8) sporządza oraz ewidencjonuje pełnomocnictwa udzielane przez rektora i kanclerza; 
9) organizuje obsługę prawną Uniwersytetu; 
10) prowadzi rejestr umów zawieranych przez Uniwersytet, za wyjątkiem umów zlecenia    

i umów o dzieło oraz umów o udzielenie zamówienia publicznego; 
11) prowadzi centralny rejestr wewnętrznych aktów prawnych – uchwał Senatu, uchwał 

rad podstawowych jednostek organizacyjnych, zarządzeń Rektora, kierowników 
podstawowych jednostek organizacyjnych i kanclerza; 

12) monitoruje na bieżąco wewnętrzne akty prawne tworzone przez organy podstawowych 
jednostek organizacyjnych pod kątem ich zgodności z prawem; 

13) monitoruje akty prawne wydawane przez centralne organy władzy i administracji 
państwowej oraz informuje organy uczelni i właściwe jednostki organizacyjne uczelni   
o wejściu w życie istotnych dla działalności uczelni norm prawnych; 

14) prowadzi rejestr spraw sądowych. 



2. Radcy Prawni wykonują zadania określone w ustawie o radcach prawnych, 
a  w szczególności: 
1) udzielają porad i wyjaśnień dotyczących stosowania obowiązujących przepisów 
 prawnych oraz sporządzają opinie prawne; 
2) występują w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, 
 administracyjnym przed organami orzekającymi; 
3) sprawują nadzór prawny nad prowadzonymi przez Uniwersytet postępowaniami 

egzekucyjnymi; 
4) opiniują projekty umów zawieranych przez Uniwersytet oraz projekty wewnętrznych 

aktów prawnych: uchwał, zarządzeń, regulaminów itp.; 
5) prowadzą szkolenia w zakresie stosowania obowiązującego prawa; 
6) informują władze oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu o istotnych zmianach 

w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu.  
 
§ 13 (uchylony) 
 

Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową  
oraz Sekcja Aplikacji i Systemów Informatycznych 

 
§ 14 

1. Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową w szczególności: 
1) zarządza siecią komputerową Uniwersytetu na zasadach określonych w regulaminie 

sieci komputerowej; 
2) opiniuje propozycje i prowadzi techniczną obsługę w zakresie podłączania nowych 

użytkowników sieci komputerowej; 
3) planuje rozwój infrastruktury i projektuje ogólną architekturę zasobów 

informatycznych oraz przygotowuje odpowiednie procesy inwestycyjne; 
4) opracowuje plany strategiczne w zakresie rozwoju technologii informacyjnej              

w istotnych obszarach funkcjonowania uczelni; 
5) utrzymuje współpracę z operatorami sieci, do których przyłączona 

jest sieć komputerowa Uniwersytetu; 
6) prowadzi i aktualizuje dokumentację techniczną sieci komputerowej; 
7) zarządza serwerami usług sieciowych, w szczególności takich jak: 

poczta elektroniczna, www, dns itp.; 
8) zarządza radiowym i kablowym dostępem do sieci Internet w domach studenta 

oraz dostępem do sieci EDUORAM; 
9) prowadzi techniczną obsługę systemu telefonicznego w zakresie przyłączania 

nowych użytkowników, nadawania uprawnień, zmian kodów dostępowych; 
10) zarządza zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem w podstawowym i rezerwowym 

Centrum Przetwarzania Danych; 
11) prowadzi analizę kosztów eksploatacji sieci komputerowej i telefonicznej 

oraz rejestr sprzedaży VAT w zakresie swojej działalności; 
12) administruje systemami: USOA, SKK Inwentaryzator; 
13) prowadzi obsługę administracyjną w zakresie wydawania, przedłużania podpisów 

elektronicznych; 
14) prowadzi obsługę administracyjną i techniczną w zakresie wydawania, przedłużania 

certyfikatów SSL do zabezpieczania usług sieciowych. 
2.   Sekcja Aplikacji i Systemów Informatycznych w szczególności: 

1) zarządza i dba o rozwój systemów USOS i USOSweb, wspomagających obsługę 
procesu dydaktycznego oraz stowarzyszonych z nimi aplikacji; 

2) zarządza systemami informatycznymi administracji uczelnianej, m.in. HMS, Płatnik; 
3) prowadzi internetową rejestrację kandydatów na studia (system IRK); 
4) utrzymuje centralny serwer usług katalogowych LDAP UPH; 
5) odpowiada za współpracę z bankami i instytucjami zewnętrznymi (m.in. Polon, GUS, 

ZUS) w zakresie wymiany informacji w drodze elektronicznej; 
6) przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemów wymienionych 

w pkt 1, 2, 3; 
7) odpowiada za personalizację Elektronicznych Legitymacji Studenckich 

i Elektronicznych Legitymacji Doktoranta; 



8) administruje systemami zewnętrznymi „Google Apps for Edukation, plagiat.pl; 
9) administruje systemami: OSA (Otwarty System Antyplagiatowy), APD (Archiwum 

Prac Dyplomowych), Syllabus (system wspomagający opracowanie sylabusów), 
Simple.ERP (obsługa spraw kadrowych i płacowych). 

 
Dział Techniczny i Sekcja Obsługi Technicznej 

 
§ 15 

1. Dział Techniczny w szczególności: 
1) prowadzi okresowe przeglądy techniczne i kontrole wszystkich budynków oraz 

instalacji będących w użytkowaniu Uniwersytetu; 
2) gospodaruje mediami energetycznymi, sieciami wodno-kanalizacyjnymi, prowadzi 

analizę zużycia energii i wody oraz przygotowuje programy rozwoju w tym zakresie; 
3) prowadzi działania o charakterze planistycznym, podejmowane w sferze robót 

budowlanych (inwestycji, remontów, prac rozbiórkowych), w tym: 
a) sporządza wieloletnie i roczne plany w oparciu o przeprowadzone przeglądy 

okresowe obiektów i wnioski jednostek organizacyjnych UPH, 
b) sporządza plany niezbędnych środków finansowych na cele remontowo- 

konserwacyjne; 
4) prowadzi wszechstronną obsługę realizowanych przez UPH remontów (w tym 

rozbiórek), a w szczególności:  
a) uczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji, 
b) kontroluje jakość i zgodność realizowanych robót z dokumentacją, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, dokumentami 
dopuszczającymi do obrotu i stosowania w budownictwie materiałów 
budowlanych, 

c) uczestniczy w odbiorze zakończonych prac budowlanych, 
d) prowadzi rozliczenia z wykonawcą, 
e) oddaje obiekty do użytkowania; 

5) odpowiada za zapewnienie kompletności i poprawności dokumentacji technicznej 
budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych UPH oraz prowadzi książki 
tych obiektów; 

6) kompletuje mapy terenu z naniesioną infrastrukturą; 
7) nadzoruje realizację robót inwestycyjnych, remontowych i przeglądów; 
8) bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielanie 

zamówień publicznych na roboty budowlane oraz dostawy i usługi o charakterze 
technicznym (w tym projektowych); 

9) organizuje i nadzoruje prace przy usuwaniu skutków awarii oraz wykonuje naprawy   
i remonty bieżące; 

10) prowadzi bieżące naprawy i modernizacje sieci kablowych instalacji komputerowej  
i telefonicznej, z wyłączeniem instalacji i urządzeń będących pod nadzorem Ośrodka  
Zarządzania Siecią Komputerową; 

11) prowadzi sprawy związane z likwidacją składników majątkowych Uniwersytetu; 
12) opracowuje plany zakupów i realizuje zakupy środków inwestycyjnych; 
13) uczestniczy w komisyjnym przekazywaniu w użytkowanie obiektów budowlanych po 

remoncie; 
14) prowadzi wszechstronną obsługę realizowanych przez UPH przedsięwzięć 

inwestycyjnych, w tym: współpracuje z nadzorem autorskim, uczestniczy w odbiorze 
inwestycji, prowadzi rozliczenia z wykonawcą, oddaje obiekty do użytkowania, 
opracowuje plany zakupów i realizuje zakupy środków; 

15) obsługuje system POL-on w zakresie przewidzianym odrębnymi postanowieniami; 
16) odpowiada za właściwy stan techniczny budynków, instalacji oraz urządzeń 

technicznych, w tym: 
a) systemów  Sygnalizacji Alarmu Pożaru, 
b) systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, 
c) dźwiękowego sytemu ostrzegania pożaru, 
d) systemów telewizji dozorowej, 
e) systemów kontroli dostępu, 
f) bram automatycznych i szlabanów, 



g) dźwigów osobowych, 
h) sieci instalacji elektrotechnicznych i teletechnicznych, 
i) rozdzielni, węzłów cieplnych, instalacji C.O. i wodno-kanalizacyjnych.  

2. Do zadań Sekcji Obsługi Technicznej w szczególności należy:  
1) zapewnienie bieżącej sprawności i utrzymanie w należytym stanie obiektów uczelni; 
2) dokonywanie drobnych remontów i napraw w budynkach i urządzeniach uczelni; 
3) dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji; 
4) zapobieganie awariom; 
5) usuwanie skutków awarii; 
6) prowadzenie stałego dyżuru konserwatorskiego w dni wolne od pracy. 

 
Serwis Aparatury Naukowej i Dydaktycznej  

 
§ 16 

Serwis Aparatury Naukowej i Dydaktycznej w szczególności: 
1) dokonuje przeglądów, napraw i konserwacji oraz oceny technicznej i wyceny: 

a) sprzętu komputerowego, 
b) urządzeń działających w sieci komputerowej, 
c) aparatury audiowizualnej, 
d) sprzętu biurowego, 
e) sprzętu laboratoryjnego, 
f) aparatury pomiarowej i badawczej, 
g) instalacji domofonowych; 

2) uczestniczy w odbiorach i przekazywaniu aparatury do eksploatacji; 
3) kontroluje warunki pracy urządzeń elektronicznych; 
4) gromadzi i przechowuje dokumentację techniczną aparatury; 
5) inwentaryzuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe; 
6) administruje systemem antywirusowym; 
7) uczestniczy w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sprzęt 

i oprogramowanie komputerowe; 
8) prowadzi instruktaż i szkolenie w zakresie obsługi urządzeń technicznych  

i oprogramowania specjalistycznego; 
9) udziela porad przy zakupie sprzętu i urządzeń technicznych. 
 

Osiedle Studenckie 
 

§ 17 
Administracja Osiedla Studenckiego w szczególności:  

1) administruje domami studenta oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym w Ogonkach; 
2) prowadzi sprawy związane ze świadczeniem usług mieszkaniowych na rzecz 

studentów, pracowników i innych osób; 
3) planuje i prowadzi działania zmierzające do efektywnego wykorzystania domów 

studenta oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Ogonkach; 
4) organizuje wyposażenie materiałowe i techniczne obiektów; 
5) organizuje bieżącą konserwację obiektów i środków rzeczowych; 
6) przygotowuje propozycje do planów remontów i modernizacji obiektów; 
7) wylicza i proponuje wysokość stawek odpłatności za korzystanie z obiektów, 

na podstawie analizy kosztów ich utrzymania i cen rynkowych; 
8) prowadzi ewidencję oraz analizę wpływów i wydatków dotyczących działalności 

Osiedla a także podejmuje przedsięwzięcia mające na celu poprawę 
ich efektywności. 

 
Dział Finansowo-Księgowy  

 
§ 18 

Dział Finansowo-Księgowy w szczególności: 
1) prowadzi ewidencję księgową oraz analizę wpływów i wydatków na poszczególnych 

rachunkach bankowych; 



2) klasyfikuje i dekretuje wszystkie dowody księgowe zgodnie z planem kont 
oraz zajmuje się ich archiwizacją; 

3) ewidencjonuje stan oraz zwiększenia i zmniejszenia funduszu zasadniczego  
i funduszy specjalnych; 

4) prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów druków ścisłego zarachowania             
w zakresie swojej działalności; 

5) zakłada oraz likwiduje rachunki bankowe Uniwersytetu: podstawowe, pomocnicze, 
specjalne i lokaty; 

6) opracowuje materiały do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu; 
7) obsługuje realizację bezgotówkowych zobowiązań Uniwersytetu; 
8) obsługuje realizację wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 
9) prowadzi ewidencję spłat pożyczek mieszkaniowych oraz opłat za mieszkania 

zakładowe i hotelowe; 
10) prowadzi księgę główną oraz księgi pomocnicze z zakresu rachunkowości  

i sporządza raporty miesięczne, okresowe i roczne; 
11) analizuje zapisy księgowe na kontach syntetycznych i analitycznych; 
12) prowadzi ogólny rejestr ewidencji VAT, sporządza deklaracje oraz prowadzi 

rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT; 
13) prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów: 

a) środków trwałych, 
b) wartości niematerialnych i prawnych, 
c) niskocennych składników majątkowych, w tym zbiorów bibliotecznych, 
d) aparatury specjalnej dotyczącej spraw badawczych; 

14) sporządza roczne plany amortyzacji; 
15) nalicza odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe; 
16) uzgadnia dane ewidencji księgowej ilościowej i wartościowej z ewidencją 

prowadzoną przez poszczególne jednostki organizacyjne; 
17) wycenia i rozlicza spisy z natury; 
18) przygotowuje dane w celu sporządzania sprawozdań dotyczących finansów 

Uniwersytetu; 
19) wprowadza niezbędne dane oraz weryfikuje poprawność zaimportowanych dowodów 

źródłowych z systemu finansowo-księgowego do USOA.  
 

Dział Płac 
 

§ 19 
Dział Płac w szczególności: 

1) nalicza wynagrodzenia dla poszczególnych grup pracowników z tytułu umów o pracę, 
 umów zlecenia i umów o dzieło; 
2) kompletuje dokumenty oraz nalicza zasiłki płatne ze środków ZUS i budżetu państwa; 
3) nalicza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy płacony
 przez Uniwersytet; 
4) reguluje zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu: 

a) podatku dochodowego od osób fizycznych, 
b) składek na ubezpieczenia społeczne, 
c) składek na ubezpieczenia zdrowotne, 
d) składek na Fundusz Pracy; 

5) sporządza deklaracje oraz sprawozdania okresowe i roczne z zakresu: 
a) wykorzystania osobowego funduszu płac, 
b) podatku dochodowego od osób fizycznych, 
c) składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy; 

6) archiwizuje dokumentację płacową i zasiłkową. 
 

Stanowisko ds. analiz i planowania 
 

§ 20 
Stanowisko ds. planowania i analiz w szczególności: 

1) opracowuje propozycje danych budżetowych jednostek UPH i sporządza 
plan rzeczowo-finansowy; 



2) sporządza symulacje, analizy i zestawienia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu 
w zakresie finansowo-gospodarczym; 

3) dokonuje stałej, bieżącej oceny celowości i racjonalności wydatków, przedstawiając 
stosowne wnioski w tym zakresie kwestorowi i kanclerzowi. 

 
Dział Spraw Pracowniczych 

 
§ 21 

Dział Spraw Pracowniczych w szczególności: 
1) wykonuje czynności związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy  

z pracownikami Uniwersytetu, w tym także dotyczące ubezpieczenia społecznego  
i zdrowotnego  pracowników; 

2) prowadzi sprawy związane z zawieraniem, ewidencjonowaniem i zgłaszaniem 
do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych na podstawie 
umów zlecenia i umów o dzieło; 

3) prowadzi akta osobowe pracowników; 
4) prowadzi informatyczny system kadrowo-płacowy i odpowiada za wykorzystanie 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w zakresie swojego działania; 
5) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu komputerowego „Kadry-Płace”,             

w zakresie dotyczącym kadr; 
6) przeprowadza kontrole wykorzystania czasu pracy przez pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi oraz prowadzi ewidencję wykorzystania urlopów; 
7) prowadzi ewidencję zwolnień lekarskich; 
8) gromadzi i opracowuje, zgodnie z obowiązującymi procedurami, dokumentację 

związaną z nadawaniem odznaczeń państwowych, nagród rektora i ministra  
ds. szkolnictwa wyższego; 

9) prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników; 
10) ustala uprawnienia oraz realizuje sprawy związane z zaopatrzeniem emerytalno-

rentowym  pracowników i członków ich rodzin; 
11) prowadzi obsługę administracyjną (przydział, opłaty) mieszkań będących                   

w dyspozycji Uniwersytetu; 
12) prowadzi sprawy socjalno-bytowe pracowników i w tym zakresie współpracuje 

na bieżąco z funkcjonującymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi; 
13) analizuje stan zatrudnienia w Uniwersytecie; 
14) przygotowuje prognozy kadrowe w zakresie zatrudniania nauczycieli akademickich; 
15) prowadzi rejestr krajowych wyjazdów służbowych, w tym także w systemie USOA; 
16) administruje systemem POL-on w zakresie dotyczącym przebiegu zatrudnienia 

nauczycieli akademickich, uzyskiwania stopni i tytułów naukowych, uzyskiwanych 
uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz minimów kadrowych na 
poszczególnych kierunkach studiów; 

17) prowadzi weryfikację minimów kadrowych dla prowadzonych w Uniwersytecie 
kierunków studiów; 

18) wykonuje inne czynności związane ze stosunkiem pracy zatrudnionych                      
w Uniwersytecie pracowników; 

19) sporządza obowiązujące sprawozdania w zakresie dotyczącym zadań jednostki; 
20) prowadzi i aktualizuje na bieżąco książkę teleadresową Uniwersytetu. 

 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

 
§ 22 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w szczególności: 
1) sporządza harmonogram udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie; 
2) współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za zamówienia publiczne w jednostkach 

organizacyjnych Uniwersytetu i prowadzi dla nich szkolenia w tym zakresie; 
3) udziela wyjaśnień i informacji w sprawach stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 
4) koordynuje prace komisji przetargowych; 
5) prowadzi rejestry, w zakresie określonym odrębnymi przepisami; 



6) dokonuje czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, a w szczególności: 
a) przygotowuje projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej, 
b) przygotowuje wniosek w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, 
c) przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym wzór 

umowy we współpracy z członkami komisji przetargowej oraz udziela 
wszelkich wyjaśnień w tym zakresie, 

d) publikuje ogłoszenia oraz przekazuje zawiadomienia w zakresie i formie 
przewidzianej odrębnymi przepisami, 

e) prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
7) przygotowuje wzory umów w ramach prac komisji przetargowej; 
8) prowadzi rejestr umów dotyczących udzielenia zamówień publicznych oraz kontrolę 

ich realizacji; 
9) sprawuje kontrolę wykonania zamówień publicznych w zakresie zgodności treści 

faktur z umową w sprawie zamówienia publicznego; 
10) wykonuje obowiązki sprawozdawcze w zakresie zamówień publicznych wynikające 

z odrębnych przepisów; 
11) archiwizuje dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych; 
12) kontroluje prawidłowość i legalność zakupów o wartości nie przekraczającej, 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro oraz prowadzi statystyki tych 
zakupów; 

13) zawiadamia jednostki organizacyjne uczelni o zawartych w wyniku postępowań 
umowach z dostawcami towarów i usług; 

14) bierze udział, w miarę potrzeb, w pracach zespołów przygotowujących wnioski 
mające na celu pozyskanie środków, w tym unijnych; 

15) organizuje odprawy celne aparatury i innych towarów z importu; 
16) prowadzi sprzedaż środków trwałych (zlecanie ocen technicznych, wyceny, 

organizowanie przetargów); 
17) wnioskuje w sprawie zbycia lub likwidacji zbędnych zapasów materiałowych 

i urządzeń; 
18) realizuje zakupy na podstawie zamówień złożonych przez jednostki organizacyjne 

Uniwersytetu; 
19) gospodaruje środkami transportu Uniwersytetu; 
20) prowadzi sprawozdawczość w zakresie gospodarki środkami transportu  

i paliwami; 
21) organizuje i przeprowadza czynności (procedury) w zakresie wynajmu 

nieruchomości, 
22) prowadzi sprawy dotyczące majątku uczelni w zakresie nabycia, zmiany miejsca 

przeznaczenia oraz likwidacji środków trwałych. 
 

ADMINISTRACJA PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 
Dziekanaty 

 
§ 23 

Dziekanaty prowadzą obsługę administracyjną dziekana, prodziekanów i rady wydziału 
oraz organizują i prowadzą obsługę studentów wydziału, a w szczególności: 

1) prowadzą sprawy dotyczące pomocy materialnej dla studentów; 
2) prowadzą dokumentację związaną z przebiegiem studiów; 
3) tworzą bazy danych dla potrzeb: przebiegu studiów, spraw socjalno-bytowych, 

opłat za studia; 
4) prowadzą sprawy związane z zatrudnianiem nauczycieli akademickich, 

ich awansowaniem, nagradzaniem i odznaczaniem; 
5) organizują okresową ocenę nauczycieli akademickich; 
6) prowadzą dokumentację związaną z organizacją badań naukowych na wydziale; 
7) prowadzą sprawy dotyczące nadawania stopni i tytułów naukowych; 
8) monitorują prawidłowość organizacji i realizacji procesu dydaktycznego; 



9) prowadzą sprawy dotyczące umów ze studentami i słuchaczami studiów 
podyplomowych; 

10) prowadzą rejestr skarg i wniosków wpływających do dziekana oraz monitoring 
sposobu ich załatwienia; 

11) uczestniczą w organizowaniu uroczystości wydziałowych. 
 

Kierownik Administracyjny Wydziału 
 

§ 24 
Kierownik Administracyjny Wydziału w szczególności: 

1) odpowiada za gospodarkę środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi na wydziale; 
2) sporządza projekty planów remontów i sprawuje nadzór nad ich przebiegiem; 
3) sporządza roczne plany zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującą  instrukcją  

o zamówieniach publicznych; 
4) odpowiada za zaopatrzenie w materiały i sprzęt niezbędny do funkcjonowania 
 wydziału; 
5) nadzoruje i koordynuje prace porządkowe w obiektach wydziałowych; 
6) uczestniczy w pracach dotyczących organizacji uroczystości wydziałowych; 
7) sprawuje nadzór organizacyjny nad pracą pracowników administracji instytutowej, 

w szczególności w zakresie dyscypliny pracy; 
8) potwierdza wykonanie na wydziale prac inwestycyjnych, remontowych i przeglądów 

oraz wykorzystanie użytych w tym celu materiałów i urządzeń. 
 

Sekretariaty Instytutów (administracja instytutowa) 
 

§ 25 
Sekretariaty Instytutów prowadzą obsługę spraw związanych z działalnością Instytutu, 
obsługą administracyjną jego władz oraz inne sprawy zlecone przez dyrektora 
lub jego zastępcę, związane z funkcjonowaniem instytutu.  


