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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa: 
1) strukturę organizacyjną Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz 

podział zadań w ramach tej struktury; 
2) organizację oraz zasady działania administracji UPH. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.); 
2) statucie – należy przez to rozumieć statut Uniwersytetu Przyrodniczego-

Humanistycznego w Siedlcach; 
3) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Uniwersytetu 

Przyrodniczego-Humanistycznego w Siedlcach; 
4) Uniwersytecie, Uczelni lub UPH – należy przez to rozumieć Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach. 
 

§ 2 
1. W Uniwersytecie obowiązują akty prawne powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne 

akty prawne. 
2. Wewnętrznymi aktami prawnymi wydawanymi przez organy Uniwersytetu są: 

1) uchwały senatu; 
2) uchwały rady uczelni; 
3) zarządzenia rektora. 

§ 3 
1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu zobowiązane są do merytorycznego 

opracowywania projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie swojej działalności. 
2. W przypadku gdy akt, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również działalności innej jednostki 

organizacyjnej, przed jego ostatecznym wydaniem należy uzyskać akceptację kierownika 
tej jednostki. 

 
§ 4 

1. Rektor lub inne upoważnione przez niego osoby mogą wydawać decyzje, pisma okólne 
oraz komunikaty. 

2. Decyzja rozstrzyga sprawy związane z bieżącą działalnością Uniwersytetu, w tym sprawy 
o charakterze indywidualnym. 

3. Pismo okólne zawiera interpretację obowiązujących przepisów, a także ujednolica zasady 
postępowania w sprawach regulowanych aktami normatywnymi. 

4. Komunikatem jest podawana do wiadomości pracowników i studentów informacja 
dotycząca bieżącej działalności Uniwersytetu. 

 
 
II. ORGANIZACJA UNIWERSYTETU 
 

Organy Uniwersytetu 
 

§ 5 
1. Organami Uniwersytetu są: 

1) Rektor; 
2) Rada Uczelni; 
3) Senat. 

2. Szczegółowy zakres zadań organów Uniwersytetu, zasady ich wyboru i funkcjonowania 
określa ustawa i statut. 
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Rektor 

 
§ 6 

1. Rektor zarządza działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz oraz podejmuje 
decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw 
zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu. 

2. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień rektora określa ustawa i statut. 
3. Rektor zarządza Uniwersytetem przy pomocy prorektorów, kanclerza i kwestora, którym 

może przekazać niektóre przysługujące mu uprawnienia, na mocy udzielonych im 
pełnomocnictw. 

4. Rektor może powoływać innych pełnomocników niż osoby wymienione w ust. 3, określając 
zakres ich działania. 

5. W czasie nieobecności rektora, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego prorektor, 
w zakresie i na zasadach określonych w udzielonym przez rektora pełnomocnictwie. 

 
§ 7 

1. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu są podporządkowane rektorowi bezpośrednio lub za 
pośrednictwem prorektorów, kanclerza i kwestora. 

2. Rektorowi podlegają bezpośrednio następujące stanowiska i jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu: 
1) Sekretariat Rektora i Kancelaria Ogólna; 
2) Dział Organizacji i Zarządzania; 
3) Dział Spraw Pracowniczych; 
4) Zespół radców prawnych; 
5) Sekretarz Rektora; 
6) Stanowisko ds. zgodności; 
7) Rzecznik prasowy; 
8) Audytor wewnętrzny; 
9) Służba ds. bezpieczeństwa i higieny pracy; 
10) Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej; 
11) Inspektor ochrony danych; 
12) Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, Stanowisko ds. obronnych i sytuacji 

kryzysowych, Stanowisko ds. ochrony mienia; 
13) Stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych; 
14) Inspektor ochrony radiologicznej. 

 
Prorektorzy 

 
§ 8 

1. Rektor powołuje trzech prorektorów: prorektora ds. nauki, prorektora ds. studiów, który jest 
prorektorem właściwym do spraw studenckich oraz prorektora ds. rozwoju. 

2. Zakres obowiązków i uprawnień prorektorów określa rektor. 
3. Prorektorzy kierują działalnością podporządkowanych sobie jednostek organizacyjnych  

i pracą osób w nich zatrudnionych. 
4. Prorektorzy działają w granicach kompetencji określonych w niniejszym regulaminie oraz 

mogą dokonywać w imieniu Uniwersytetu czynności prawnych w zakresie udzielonych im 
pełnomocnictw. 

5. Czynności z zakresu indywidualnych spraw studentów wykonuje prorektor ds. studiów. 
Powołanie prorektora właściwego do spraw studentów, wymaga uzgodnienia  
z samorządem studenckim i samorządem doktorantów. 

 
§ 9 

1. Prorektor ds. nauki w szczególności:  
1) nadzoruje: 

a) prowadzone przez jednostki organizacyjne UPH, w szczególności instytuty, badania 
naukowe, projekty badawcze, w tym właściwe wykorzystanie środków finansowych 
przeznaczonych na te badania, 

b) proces ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu, 
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c) działalność: 

− naukową oraz współpracę naukową z innymi uczelniami, jednostkami naukowymi 
i badawczymi w kraju i za granicą, 

− wynalazczą oraz wdrażanie jej efektów, 

− dotyczącą komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 

− w zakresie pozyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych, 

− w zakresie wymiany studentów, nauczycieli i pracowników w ramach 
międzynarodowych programów wymiany akademickiej, 

d) funkcjonowanie: 

− szkół doktorskich, prowadzenie kształcenia w ramach tych szkół oraz przebieg 
procesu rekrutacji, 

− procesu rozwoju kadry naukowej, w tym postępowań o nadanie stopni naukowych, 

− systemu okresowych ocen nauczycieli akademickich, 
e) organizację cyklicznych i jednorazowych wydarzeń o charakterze naukowym 

(konferencji, sympozjów, zjazdów itd.); 
2) dokonuje podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność badawczą; 
3) podejmuje, we współpracy z prorektorem ds. rozwoju, działania dotyczące rozwoju bazy 

naukowej oraz pozyskiwania środków na finansowanie aparatury i prowadzenie badań 
naukowych; 

4) współdziała z komisjami zajmującymi się sprawami, o których mowa w pkt 1 i 3; 
5) przygotowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych w sprawach z zakresu swojego 

działania; 
6) wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników podległych jednostek 

organizacyjnych, w zakresie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa; 
7) monitoruje funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w zakresie zleconym 

przez rektora, w tym wyznacza  i  odwołuje  koordynatorów systemu, w ramach 
podległych jednostek organizacyjnych; 

8) wykonuje inne prace zlecone przez rektora oraz określone w wewnętrznych aktach 
prawnych. 

2. Prorektorowi ds. nauki podlegają bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu: 
1) szkoły doktorskie; 
2) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą; 
3) Biblioteka Główna; 
4) Wydawnictwo Naukowe UPH; 
5) Archiwum Uniwersytetu; 
6) Centrum Badań Regionalnych; 
7) Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej. 

 
§ 10 

1. 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, 
z wyjątkiem kształcenia w szkole doktorskiej, 

b) sprawy związane z prowadzonymi przez Uniwersytet studiami i innymi formami 
kształcenia, w tym także dotyczące uprawnień do ich prowadzenia, 

c) tworzenie planów i programów studiów, w tym opisów efektów kształcenia, 
d) działalność w zakresie tworzenia nowych kierunków studiów, 
e) organizację i przebieg rekrutacji na studia, 
f) realizację ustalonego wymiaru zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich, 
g) funkcjonowanie:  

− systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

− systemu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, z wyjątkiem 
doktorantów szkół doktorskich,   

− samorządu studentów, 
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− studenckiego i doktoranckiego ruchu kulturalnego i sportowego; 
2) podejmuje decyzje: 

a) w sprawach odwołań od decyzji dziekanów związanych z tokiem studiów, 
b) w sprawach studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczących opłat za 
świadczone usługi edukacyjne, 

c) w sprawie podziału środków z funduszu stypendialnego (w porozumieniu  
z właściwymi organami samorządu studentów lub samorządu doktorantów), 

d) w sprawie przyznawania funduszy dla uczelnianych organizacji studenckich  
i doktoranckich; 

3) podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach dyscyplinarnych studentów, o których mowa  
w art. 312 ust. 1 i 3-5 oraz art. 322 ust. 1 ustawy; 

4) współdziała z komisjami, zajmującymi się sprawami, o których mowa w pkt 1-2; 
5) przygotowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych w sprawach z zakresu swojego 

działania; 
6) wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników podległych jednostek 

organizacyjnych, w zakresie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa; 
7) monitoruje funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w zakresie zleconym 

przez rektora, w tym wyznacza  i  odwołuje  koordynatorów systemu, w ramach 
podległych jednostek organizacyjnych; 

8) wykonuje inne prace zlecone przez rektora oraz określone w wewnętrznych aktach 
prawnych. 

2. Prorektorowi ds. studiów podlegają bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu: 
1) Dział Organizacji Studiów; 
2) Centrum Języków Obcych; 
3) Centrum Sportu i Rekreacji; 
4) Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami; 
5) Uczelniany Ośrodek Kultury; 
6) Chór Akademicki. 

 
§ 11 

1. Prorektor ds. rozwoju w szczególności: 
1) nadzoruje: 

a) realizację strategii Uniwersytetu oraz koordynuje prace związane z aktualizacją 
strategii, 

b) działania w zakresie polityki kadrowej w Uniwersytecie w aspekcie jego rozwoju, 
c) działalność promocyjną Uczelni, w tym kierunków studiów i innych form kształcenia, 
d) funkcjonowanie:  

− jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie spełniania wymogów 
formalno-prawnych przewidzianych w statucie dla ich tworzenia, 

− systemu kontroli zarządczej, 

− Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, 

− systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
e) gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz zasobami 

mieszkaniowymi Uniwersytetu; 
2) podejmuje i nadzoruje działania dotyczące: 

a) rozwoju Uniwersytetu, w szczególności w zakresie rozwoju bazy badawczo-
dydaktycznej i pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój Uniwersytetu, we 
współpracy z prorektorem ds. nauki i prorektorem ds. studiów, 

b) współpracy z przemysłem i środowiskiem gospodarczym; 
c) tworzenia jednostek organizacyjnych związanych ze współpracą z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym – we współpracy z prorektorem ds. nauki; 
3) współdziała z komisjami zajmującymi się sprawami, o których mowa w pkt 1 i 2; 
4) przygotowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych w sprawach z zakresu swojego 

działania; 
5) wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników podległych jednostek 

organizacyjnych, w zakresie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa; 
6) wykonuje inne prace zlecone przez rektora oraz określone w wewnętrznych aktach 

prawnych. 
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2. Prorektorowi ds. rozwoju podlegają bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne 

Uniwersytetu: 
1) Dział Promocji; 
2) Dział Rozwoju; 
3) Biuro Karier; 
4) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; 
5) Centrum Transferu Technologii; 
6) Uniwersytet Dziecięcy; 
7) Uniwersytet Otwarty. 

 
Kanclerz 

 
§ 12 

1. Kanclerz kieruje pracą podległych mu jednostek organizacyjnych oraz dokonuje czynności 
dotyczących mienia Uniwersytetu, w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora,  
z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie i statucie dla innych organów UPH. 

2. Kanclerz w szczególności: 
1) zarządza majątkiem Uniwersytetu w sposób zapewniający jego właściwe 

wykorzystanie; 
2) nabywa, zbywa, obciąża i rozporządza mieniem Uniwersytetu oraz zaciąga 

zobowiązania w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez rektora; 
3) nadzoruje działalność inwestycyjną, remontową, techniczną i gospodarczą 

Uniwersytetu, w tym: 
a) sprawuje nadzór nad stanem technicznym obiektów i realizacją prac remontowych, 
b) sprawuje nadzór nad właściwym planowaniem i realizacją inwestycji ujętych  

w planie inwestycyjnym Uniwersytetu, 
c) nadzoruje rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, remonty  

i konserwacje, w tym pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, 
d) nadzoruje sprawy związane z dostawą mediów, 
e) przygotowuje projekty planów inwestycyjnych oraz remontowych i konserwacji; 

4) nadzoruje sprawy dotyczące: 
a) administrowania nieruchomościami Uniwersytetu, 
b) zarządzania siecią komputerową, 
c) funkcjonowania Osiedla Studenckiego, 
d) funkcjonowania Rolniczej Stacji Doświadczalnej, 
e) zamówień publicznych; 

5) współtworzy strategię rozwoju Uniwersytetu w obszarze mienia i gospodarki oraz 
realizuje ją, na zasadach określonych przez rektora; 

6) kształtuje politykę kadrową Uniwersytetu w stosunku do podległych pracowników;  
7) wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników podległych jednostek 

organizacyjnych, w zakresie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa; 
8) monitoruje funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w zakresie zleconym 

przez rektora, w tym wyznacza  i  odwołuje  koordynatorów systemu, w ramach 
podległych jednostek organizacyjnych; 

9) reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz, w tym podpisuje wszystkie pisma wychodzące 
na zewnątrz Uniwersytetu, w ramach posiadanych kompetencji; 

10) realizuje inne zadania powierzone przez rektora. 
3. Kanclerz podlega bezpośrednio rektorowi i odpowiada przed rektorem za swoją 

działalność. 
4. Kanclerz może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednego zastępcy. 
 

§ 13 
Kanclerzowi podlegają bezpośrednio następujące stanowiska i jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu: 
1) Dział Administracyjno-Gospodarczy; 
2) Dział Techniczny; 
3) Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia; 
4) Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową; 
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5) Serwis Aparatury Naukowej i Dydaktycznej; 
6) Osiedle Studenckie; 
7) Rolnicza Stacja Doświadczalna; 
8) Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych; 
9) Stanowisko ds. inwentaryzacji. 
 

Kwestor 
 

§ 14 
1. Kwestor kieruje pracą podległych mu jednostek organizacyjnych oraz wykonuje obowiązki 

głównego księgowego Uniwersytetu, zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą  
o finansach publicznych i innymi przepisami. 

2. Do podstawowych obowiązków kwestora w szczególności należy: 
1) przygotowywanie projektów planów finansowych i rzeczowo-finansowych, budżetu; 
2) prowadzenie rachunkowości UPH, zgodnie z przepisami o rachunkowości,  

z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie; 
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 
4) dokonywanie wstępnej kontroli: 

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym, 
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  

i finansowych; 
5) dokonywanie bieżącej oceny sytuacji ekonomicznej Uniwersytetu; 
6) monitorowanie stanu środków finansowych Uniwersytetu i ich wydatkowania; 
7) kształtowanie polityki kadrowej w stosunku do podległych pracowników; 
8) reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz, w tym podpisywanie wszystkich pism 

wychodzących na zewnątrz Uniwersytetu, w ramach posiadanych kompetencji; 
9) wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy wobec pracowników podległych 

jednostek organizacyjnych, w zakresie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa; 
10) monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w zakresie zleconym 

przez rektora, w tym wyznaczanie  i  odwoływanie  koordynatorów systemu, w ramach 
podległych jednostek organizacyjnych; 

11) realizowanie innych zadań powierzonych przez rektora. 
3. 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. 
4. Kwestor podlega bezpośrednio rektorowi i odpowiada przed rektorem za swoją działalność. 
5. Kwestor może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednego zastępcy. 
 

§ 15 
Kwestorowi podlegają bezpośrednio następujące stanowiska i jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu: 
1) Dział Finansowo-Księgowy; 
2) Dział Płac; 
3) Stanowisko ds. analiz i planowania. 
 

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
 

§ 16 
1. Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są w szczególności: 

1) wydziały; 
2) instytuty; 
3) szkoły doktorskie; 
4) centra; 
5) ogólnouczelniane jednostki organizacyjne; 
6) międzywydziałowe jednostki organizacyjne; 
7) pozawydziałowe jednostki organizacyjne; 
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8) jednostki organizacyjne administracji. 
2. Uniwersytet może tworzyć także: 

1) jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne z innymi uczelniami, a także z innymi 
podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi; 

2) centra naukowe w ramach struktury Uniwersytetu; 
3) centra naukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk 

oraz instytutami badawczymi; 
4) zamiejscowe jednostki dydaktyczne - filie; 
5) inne zamiejscowe jednostki organizacyjne; 
6) jednostki organizacyjne prowadzące działalność usługową lub gospodarczą. 

3. Rektor może tworzyć także inne jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań 
Uniwersytetu, niewymienione w ust. 1 i 2. 

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

§ 17 
Schemat struktury organizacyjnej Uniwersytetu określa załącznik nr 1 do regulaminu. 
 

Wydziały 
 

§ 18 
1. Wydziały są jednostkami organizacyjnymi, których zadaniem jest kształcenie na kierunkach 

studiów przypisanych do dyscyplin naukowych należących do jednej dziedziny nauki oraz 
prowadzenie badań naukowych w ramach tych dyscyplin. 

2. Wydział może prowadzić studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy 
kształcenia, na zasadach określonych w ustawie, statucie i w innych przepisach. 

3. Jednostkami organizacyjnymi wydziału są instytuty. 
4. W ramach wydziału mogą być tworzone inne niż instytuty jednostki organizacyjne, 

niezbędne do prawidłowego wykonywania przydzielonych im zadań. 
5. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych wydziału określa 

statut. 
 

§ 19 
1. Na wydziale funkcjonują: 

1) zespół ds. jakości kształcenia; 
2) zespół ds. oceny jakości kształcenia. 

2. Członków zespołów, o których mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje dziekan. 
3. Zakres zadań zespołów ds. jakości kształcenia i oceny jakości kształcenia ustala dziekan. 
 

§ 20 
Wykaz wydziałów Uniwersytetu oraz ich schematy organizacyjne zawierają załączniki  
nr 2 – 2e do regulaminu. 

 
§ 21 

1. Wydziałem kieruje dziekan, powoływany i odwoływany przez rektora. 
2. Rektor, na wniosek dziekana lub z własnej inicjatywy, może powołać prodziekanów 

wydziału, określając ich liczbę i zakres zadań. 
3. Dziekan wydziału w szczególności: 

1) kieruje działalnością wydziału i reprezentuje go na zewnątrz, w zakresie 
niezastrzeżonym dla organów Uniwersytetu; 

2) jest przełożonym pracowników i studentów wydziału; 
3) kieruje działalnością dydaktyczną i organizacyjną prowadzoną przez jednostki 

organizacyjne wydziału; 
4) koordynuje działania sprzyjające rozwojowi dziedziny nauki, w ramach której 

prowadzone jest kształcenie oraz badania naukowe na wydziale; 
5) podejmuje decyzje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału; 
6) zapewnia prawidłową organizację toku studiów i procesu kształcenia, w tym wnioskuje 

o utworzenie kierunku studiów lub specjalności na kierunku studiów, studiów 
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podyplomowych i zmiany programów studiów na istniejących kierunkach oraz prowadzi 
sprawy z tym związane; 

7) podejmuje decyzje dotyczące studentów, doktorantów i uczestników innych form 
kształcenia, zgodnie z postanowieniami obowiązujących regulaminów w tym zakresie; 

8) kieruje gospodarką wydziału, w ramach zasobów i środków przydzielonych wydziałowi 
i odpowiada za dyscyplinę finansową w tym zakresie; 

9) opracowuje i wdraża strategię rozwoju wydziału; 
10) dba o przestrzeganie prawa oraz odpowiada za porządek i bezpieczeństwo na terenie 

wydziału; 
11) sprawuje nadzór:  

− nad zgodnością programów studiów z obowiązującymi przepisami  prawa, 

− nad wypełnianiem obowiązków dydaktycznych przez pracowników prowadzących 
zajęcia dydaktyczne, 

− nad organizacją studenckich praktyk zawodowych, 

− nad organizacją egzaminów dyplomowych, 

− nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów studentów kierunków 
przypisanych do wydziału; 

12) opiniuje projekt przydziału środków finansowych na działalność badawczą  
w instytutach; 

13) monitoruje funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w zakresie zleconym 
przez rektora, w tym wyznacza  i  odwołuje  koordynatorów systemu, w ramach 
wydziału; 

14) składa rektorowi roczne sprawozdania z działalności wydziału w zakresie 
prowadzonego kształcenia; 

15) powołuje i rozwiązuje stałe oraz doraźne komisje dziekańskie i zespoły; 
16) podejmuje inne czynności przewidziane w statucie; 
17) wykonuje inne zadania określone przez rektora. 

4. Przy realizacji zadań związanych z organizacją i koordynacją procesu kształcenia na 
wydziale, dziekan współpracuje z prorektorem ds. studiów. 

 
§ 22 

1. Na wydziale może funkcjonować kolegium dziekańskie jako gremium opiniodawcze  
i doradcze dziekana. 

2. Skład kolegium dziekańskiego ustala dziekan. 
 

§ 23 
1. Na zasadach określonych przez senat i rektora, wydział prowadzi samodzielną gospodarkę 

finansową, w ramach przydzielonych środków finansowych. 
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych wydziału odpowiadają za prawidłowe wykorzystanie 

majątku i środków finansowych przydzielonych podporządkowanym im jednostkom 
organizacyjnym wydziału. 

 
Instytuty 

 
§ 24 

1. Instytuty są jednostkami organizacyjnymi wydziałów, utworzonymi w celu organizacji oraz 
prowadzenia badań naukowych, realizacji procesu dydaktycznego i prac rozwojowych  
w zakresie co najmniej jednej dyscypliny naukowej. 

2. W ramach instytutu mogą być tworzone zespoły badawcze, w celu prowadzenia 
określonych badań naukowych i prac rozwojowych. 

3. W ramach instytutu mogą być tworzone także pracownie i laboratoria, na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami. 

4. W instytucie funkcjonuje rada dyscypliny. 
 

§ 25 
1. W instytucie funkcjonuje zespół ds. programów studiów. 
2. Członków zespołu, o którym mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje dyrektor instytutu, z tym, 
że w skład zespołu wchodzą koordynatorzy poszczególnych kierunków studiów związanych 
z dyscypliną przypisaną instytutowi. 
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3. Zakres zadań zespołu ds. programów studiów ustala dyrektor instytutu. 
 

§ 26 
1. Instytutem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje rektor. 
2. Rektor, na wniosek dyrektora instytutu lub z własnej inicjatywy, może powołać zastępcę 

dyrektora instytutu, określając zakres jego zadań. 
3. Dyrektor instytutu w szczególności: 

1) kieruje działalnością instytutu i reprezentuje go na zewnątrz, w zakresie 
niezastrzeżonym dla organów Uniwersytetu i dziekana wydziału; 

2) kształtuje politykę kadrową instytutu; 
3) odpowiada za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na 

działalność badawczą prowadzoną w instytucie; 
4) występuje do rektora z wnioskami w sprawie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy 

z pracownikami instytutu i osobami, które mają być zatrudnione w instytucie; 
5) planuje i organizuje badania naukowe i prace rozwojowe oraz powierza nauczycielom 

akademickim instytutu zadania w tym zakresie; 
6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem działalności badawczej przez pracowników  

badawczych oraz badawczo-dydaktycznych instytutu oraz nad upowszechnianiem ich 
osiągnięć naukowych; 

7) prowadzi działania zmierzające do komercjalizacji wyników badań naukowych 
prowadzonych w instytucie; 

8) nadzoruje realizację spraw z zakresu własności intelektualnej powstałych w wyniku 
działalności naukowej realizowanej w instytucie, finansowanej ze środków publicznych; 

9) odpowiada za przygotowanie i realizację programów studiów; 
10) przygotowuje instytut do przeprowadzenia ewaluacji jakości badań naukowych 

prowadzonych w ramach dyscypliny właściwej instytutowi i odpowiada za wyniki tej 
ewaluacji; 

11) koordynuje sprawy dotyczące:  
a) wyjazdów służbowych pracowników instytutu na zagraniczne staże naukowe, 

konferencje, badania naukowe oraz wyjazdów realizowanych w ramach 
międzynarodowych programów wymiany akademickiej, w tym programu Erasmus+ 
i innych, 

b) udzielania pracownikom instytutu urlopów naukowych; 
12) odpowiada za terminowe zbieranie oświadczeń wymaganych przepisami ustawy, 

kompletność i poprawność danych w nich zawartych oraz przechowywanie kopii; 
13) sprawuje nadzór nad pracownikami instytutu w zakresie realizacji ich obowiązków 

wynikających z posiadania numeru identyfikacyjnego ORCID (Open Researcher and 
Contributor ID); 

14) odpowiada za przekazywanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce 
i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz innych systemów informatycznych prowadzonych 
przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki; 

15) zarządza infrastrukturą badawczą instytutu; 
16) powierza nauczycielom akademickim instytutu obowiązki dydaktyczne; 
17) współpracuje ze szkołami doktorskimi; 
18) powołuje i odwołuje  członków rady dyscypliny; 
19) może tworzyć zespoły i grupy badawcze; 
20) odpowiada za przekazywanie danych do systemów informatycznych prowadzonych 

przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki; 
21) dokonuje podziału środków finansowych pomiędzy poszczególne zespoły badawcze, 

przyznanych instytutowi na działalność badawczą; 
22) prowadzi bieżącą weryfikację zgodności dorobku publikacyjnego pracowników  

z deklarowaną przez nich dyscypliną; 
23) po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny, dokonuje oceny zasadności wniosku 

pracownika o udzielenie płatnego urlopu naukowego i przedkłada wniosek wraz  
z opinią rektorowi; 

24) po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny, wnioskuje do rektora o realizację inwestycji 
związanych z działalnością naukową i pracami rozwojowymi prowadzonymi przez 
instytut oraz o wystąpienie o finansowanie utrzymania unikatowej infrastruktury 
badawczej, stanowiska badawczego bądź specjalnej infrastruktury informatycznej; 
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25) przedkłada rektorowi, po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny, propozycje wniosków o 
stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców prowadzących badania 
naukowe w dyscyplinie właściwej instytutowi oraz o nagrody ministra i nagrodę Prezesa 
Rady Ministrów; 

26) składa rektorowi roczne sprawozdania z działalności naukowo-badawczej prowadzonej 
w instytucie; 

27) podejmuje inne czynności przewidziane w statucie lub określone przez rektora. 
4. Przy realizacji zadań związanych z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną  

w instytucie, dyrektor instytutu współpracuje z prorektorem ds. nauki. 
 

Rady dyscyplin  
 

§ 27 
1. Przewodniczącym Rady Dyscypliny jest dyrektor instytutu. 
2. Do zadań rady dyscypliny w szczególności należy: 

1) opracowywanie strategii rozwoju dyscypliny; 
2) przeprowadzanie czynności w zakresie nadawania stopni naukowych, określonych na 

podstawie odrębnych przepisów prawa; 
3) wyrażanie opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, 

kandydata wskazanego przez komisję konkursową; 
4) opiniowanie:  

− prowadzonej przez instytut polityki badawczej i polityki ewaluacji jakości działalności 
badawczej w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania, 

− działań zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych 
w instytucie, 

− wniosków pracowników instytutu o udzielenie płatnego urlopu naukowego, 

− wniosków o przyznanie pracownikom instytutu stypendium ministra dla wybitnych 
młodych naukowców prowadzących badania naukowe w dziedzinie właściwej 
instytutowi oraz o nagrody ministra i nagrodę Prezesa Rady Ministrów, 

− wniosków dyrektora instytutu do rektora o realizację inwestycji związanych  
z działalnością naukową i pracami rozwojowymi prowadzonymi przez instytut oraz  
o wystąpienie o finansowanie utrzymania unikatowej infrastruktury badawczej, 
stanowiska badawczego bądź specjalnej infrastruktury informatycznej; 

5) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących badań naukowych, prac rozwojowych 
oraz kształcenia w dyscyplinie naukowej objętej zakresem jej działania na wniosek 
rektora, senatu lub dziekana wydziału, w strukturze którego działa rada dyscypliny. 

 
§ 28 

Członkiem rady dyscypliny może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie jako 
podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień doktora, który w złożonym 
oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie wskazał co najmniej w pięćdziesięciu 
procentach dyscyplinę lub dyscypliny objęte zakresem działania tej rady. 

 
§ 29 

1. Posiedzenia rady dyscypliny zwołuje dyrektor instytutu, co najmniej raz w miesiącu. 
2. Rada dyscypliny podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy 

swojej liczby członków. 
3. W posiedzeniach rady dyscypliny, z prawem zabrania głosu, mogą uczestniczyć:  

1) rektor, prorektorzy i dziekan wydziału; 
2) osoby zaproszone przez przewodniczącego rady. 

4. Szczegółowy tryb funkcjonowania rady dyscypliny określa uchwalony przez nią regulamin. 
 

Szkoły doktorskie 
 

§ 30 
1. Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia doktorantów, która przygotowuje 

do uzyskania stopnia doktora. 
2. Szkoły doktorskie tworzy i likwiduje rektor. 
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3. Szkoła doktorska może być także utworzona na podstawie umowy z inną uczelnią 
akademicką, Instytutem PAN, instytutem badawczym lub instytutem międzynarodowym. 

4. Organizację szkoły doktorskiej oraz zasady i tryb jej funkcjonowania określa statut oraz 
regulamin szkoły doktorskiej uchwalany przez senat. 

 
Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne 

 
§ 31 

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) Biblioteka Główna; 
2) Archiwum Uniwersytetu; 
3) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; 
4) Centrum Transferu Technologii; 
5) Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami; 
6) Uczelniany Ośrodek Kultury; 
7) Wydawnictwo Naukowe UPH; 
8) Centrum Badań Regionalnych UPH; 
9) Rolnicza Stacja Doświadczalna. 

3. Jednostki ogólnouczelniane działają na podstawie regulaminów nadanych przez rektora  
z tym, że regulaminy jednostek, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, wymagają zatwierdzenia 
przez senat. 

4. Wykaz ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych oraz ich podporządkowanie określa 
załącznik nr 3 do regulaminu. 

 
Międzywydziałowe jednostki organizacyjne 

 
§ 32 

1. Międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi są jednostki, które realizują zadania 
wspólne więcej niż jednego wydziału. 

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

3. Jednostki międzywydziałowe działają na podstawie regulaminów nadanych przez rektora. 
4. Wykaz międzywydziałowych jednostek organizacyjnych oraz ich podporządkowanie 

określa załącznik nr 4 do regulaminu. 
 

Pozawydziałowe jednostki organizacyjne 
 

§ 33 
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: 
1) Uniwersytet Dziecięcy; 
2) Uniwersytet Otwarty; 
3) Chór Akademicki; 
4) Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej. 

3. Pozawydziałowe jednostki organizacyjne działają na podstawie regulaminów nadanych 
przez rektora. 

4. Wykaz pozawydziałowych jednostek organizacyjnych oraz ich podporządkowanie określa 
załącznik nr 5 do regulaminu. 
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Inne jednostki organizacyjne 
 

§ 34 
1. Inne jednostki organizacyjne funkcjonują w celu realizacji innych niezbędnych zadań 

Uniwersytetu, niż określone dla jednostek wymienionych w statucie i niniejszym 
regulaminie. 

2. Innymi jednostkami organizacyjnymi są w szczególności centra i pozostałe jednostki 
wydzielone finansowo, funkcjonujące w strukturze wydziałów i poza nią, prowadzące 
odpłatną lub/i nieodpłatną działalność usługową na rzecz jednostek organizacyjnych UPH  
i podmiotów zewnętrznych. 

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1-2, działają na podstawie regulaminów 
nadanych przez rektora. 

4. Wykaz innych jednostek organizacyjnych oraz ich podporządkowanie określa załącznik  
nr 6 do regulaminu. 

 
 
III. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI 
 

Podstawowe zadania i zasady funkcjonowania administracji 
 

§ 35 
1. Do podstawowych zadań administracji Uniwersytetu należy podejmowanie działań 

zapewniających sprawne funkcjonowanie Uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2. Nadzór nad funkcjonowaniem administracji Uniwersytetu sprawuje rektor. 
 

§ 36 
1. Administracja Uniwersytetu prowadzi działalność w formie samodzielnych stanowisk pracy 

lub jednostek organizacyjnych, w tym: działów, sekcji, dziekanatów, sekretariatów  
i zespołów. 

2. W Uniwersytecie mogą być tworzone inne jednostki organizacyjne administracji, niż 
wymienione w ust. 1, jeżeli wynika to z innych przepisów prawa. 

3. Jednostki organizacyjne administracji tworzy, przekształca i likwiduje rektor. 
 

§ 37 
1. Jednostki organizacyjne administracji wykonują zadania odpowiednio do zakresu swojego 

działania. 
2. W ramach działalności jednostek, ich kierownicy i pracownicy są zobowiązani ściśle ze 

sobą współpracować. 
3. W przypadku spraw, których opracowanie i realizacja wymaga współdziałania kilku 

jednostek, koordynacja pracy należy do kierownika jednostki, w której zakresie działania 
mieści się zagadnienie podstawowe. 

4. W celu wykonania zadania wykraczającego poza rzeczowy zakres działania jednej 
jednostki, rektor może powołać zespół składający się z pracowników jednostek właściwych 
merytorycznie, wyznaczyć osobę kierującą zespołem, określić zadania zespołu oraz termin 
ich wykonania. 

5. W przypadku otrzymania przez jednostkę organizacyjną administracji zadania 
niemieszczącego się w zakresie jej właściwości, zobowiązana jest ona przekazać sprawę 
jednostce właściwej do jej załatwienia. 

 
§ 38 

1. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy UPH. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dla poszczególnych stanowisk pracy 
określają indywidulane zakresy czynności. 
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Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji 
 

§ 39 
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 administracji  
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) organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 
11) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp 

i przeciwpożarowych oraz egzekwowanie ich przestrzegania; 
12) bieżąca współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw 

wymagających wspólnych działań; 
13) ustalanie zakresów obowiązków pracowników i bieżąca kontrola ich realizacji. 

 
 
IV. ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI 

 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I STANOWISKA PODLEGŁE 

BEZPOŚREDNIO REKTOROWI 
 

Sekretariat Rektora i Kancelaria Ogólna 
 

§ 40 
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) prowadzi ewidencję skarg i wniosków; 
8) współpracuje ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi UPH; 
9) planuje fundusz rektora i koordynuje jego realizację; 
10) wykonuje inne prace i zadania zlecone przez rektora. 

2. W ramach Sekretariatu Rektora funkcjonuje Kancelaria Ogólna, do zadań której należy: 
1) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdzielanie przychodzącej do Uniwersytetu 

korespondencji, w tym korespondencji skierowanej na elektroniczną skrzynkę podawczą 
Uniwersytetu na platformie ePUAP oraz dokumentów przesłanych faxem; 

2) organizowanie wysyłki korespondencji; 
3) prowadzenie ewidencji faktur przychodzących do Uniwersytetu; 
4) zamawianie prasy dla jednostek organizacyjnych administracji i jej dystrybucja; 
5) sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów wewnętrznych i prowadzenie rejestru 

w tym zakresie; 
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6) dbanie o terminowe przekazywanie dokumentów do Sekretariatu Rektora, Kanclerzowi 
i Kwestorowi oraz ich zwrot do odpowiednich jednostek organizacyjnych w odpowiedniej 
formie; 

7) prowadzenie rejestru ofert składanych przez uczestników postępowań przetargowych. 
 

Dział Organizacji i Zarządzania 
 

§ 41 
Dział Organizacji i Zarządzania w szczególności: 

1) prowadzi obsługę organizacyjno-prawną organów Uniwersytetu; 
2) opracowuje treść wewnętrznych aktów normatywnych, na podstawie projektów 

przygotowywanych przez właściwie merytorycznie jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu; 

3) sporządza projekty umów oraz weryfikuje projekty umów przedstawianych do 
zaopiniowania; 

4) prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną komisji dyscyplinarnych i rzeczników 
dyscyplinarnych; 

5) prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną Uczelnianej Komisji Wyborczej; 
6) opiniuje zgodność projektów zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu ze 

statutem i regulaminem organizacyjnym; 
7) prowadzi rejestr wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu oraz zajmuje się ich 

dystrybucją do odpowiednich jednostek organizacyjnych; 
8) sporządza oraz ewidencjonuje pełnomocnictwa udzielane przez rektora; 
9) prowadzi rejestr umów zawieranych przez Uniwersytet, za wyjątkiem umów, których 

rejestry prowadzą inne jednostki organizacyjne, na podstawie odrębnych przepisów, tj. 
w szczególności: umów o pracę z pracownikami UPH, umów o dzieło i zlecenia  
z osobami fizycznymi prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, umów ze studentami  
w sprawie najmu lokali w domach studenta, umów o współpracy z podmiotami 
zagranicznymi oraz umów zawieranych na podstawie przepisów ustawy – prawo 
zamówień publicznych; 

10) prowadzi sprawy związane z obrotem i ochroną prawną nieruchomości Uniwersytetu, 
regulowaniem ich stanu prawnego i ewidencjonowaniem oraz prowadzi dokumentację 
w tym zakresie; 

11) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej; 
12) monitoruje akty prawne wydawane przez centralne organy władzy i administracji 

państwowej oraz informuje organy uczelni i właściwe jednostki organizacyjne UPH  
o wejściu w życie istotnych dla działalności uczelni norm prawnych; 

13) prowadzi rejestr spraw sądowych. 
 

Dział Spraw Pracowniczych 
 

§ 42 
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; 
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8) gromadzi i opracowuje, zgodnie z obowiązującymi procedurami, dokumentację 
związaną z nadawaniem odznaczeń państwowych, nagród rektora i ministra  
właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki; 

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) obsługuje Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, 

w zakresie wynikającym z realizowanych zadań; 
17) wykonuje inne czynności związane ze stosunkiem pracy zatrudnionych  

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

 
Zespół radców prawnych 

 
§ 43 

1. Zadaniem radców prawnych jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz Uniwersytetu  
w zakresie i na zasadach ustalonych przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych oraz z zgodnie z etyką wykonywania zawodu radcy prawnego. 

2. Celem pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych jest zapewnienie należytej 
ochrony prawnej interesów Uniwersytetu. 

3. Do zadań radcy prawnego należy w szczególności: 
1) udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących stosowania obowiązujących przepisów 

prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych; 
2) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, 

administracyjnym przed organami orzekającymi; 
3) sprawowanie nadzoru prawnego nad prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi; 
4) opiniowanie projektów umów zawieranych przez Uniwersytet oraz projektów 

wewnętrznych aktów prawnych; 
5) prowadzenie szkoleń w zakresie stosowania obowiązującego prawa; 
6) udzielanie wyjaśnień co do treści obowiązujących przepisów prawa. 

 
Sekretarz Rektora 

 
§ 44 

Sekretarz Rektora w szczególności: 
1) prowadzi obsługę administracyjną rektora i senatu; 
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) opracowuje projekt rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu. 

 
Stanowisko ds. zgodności 

 
§ 45 

Stanowisko ds. zgodności w szczególności:  
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1) monitoruje i kontroluje zgodność realizowanych przez jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu zadań z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz z aktami 
wewnętrznymi Uniwersytetu; 

2) współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie oceny  
i monitorowania ryzyka braku zgodności; 

3) przeprowadza w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu kontrole planowane  
i doraźne, w zakresie przestrzegania obowiązującego porządku prawnego, ustala 
przyczyny i skutki występujących nieprawidłowości; 

4) podejmuje działania w celu zapewnienia zgodności wewnętrznej obowiązujących  
w Uniwersytecie regulacji; 

5) opracowuje roczny plan działania stanowiska ds. zgodności; 
6) wykonuje inne czynności zlecone przez rektora; 
7) przedkłada rektorowi informacje, sprawozdania oraz raporty dotyczące zarządzania 

ryzykiem braku zgodności. 

 
Rzecznik prasowy 

 
§ 46 

Rzecznik prasowy w szczególności: 
1) współpracuje z mediami, w tym między innymi: 

a) opracowuje bieżące informacje dla mediów, 
b) organizuje konferencje prasowe, wywiady, spotkania z prasą, 
c) informuje środki masowego przekazu o wydarzeniach związanych z działalnością 

Uniwersytetu; 
2) monitoruje media, w tym portale społecznościowe, w zakresie publikowanych treści 

dotyczących Uniwersytetu i informuje o nich rektora; 
3) prowadzi autonomiczny program w lokalnej telewizji; 
4) współpracuje z redakcjami czasopism ukazujących się w Uniwersytecie; 
5) uczestniczy w tworzeniu dokumentacji fotograficznej i filmowej wydarzeń z życia 

Uniwersytetu; 
6) archiwizuje materiały prasowe dotyczące Uniwersytetu. 

 
Audytor wewnętrzny 

 
§ 47 

Audytor wewnętrzny w szczególności:  
1) opracowuje, na podstawie corocznej aktualizacji ryzyka, plan audytu na dany rok; 
2) przeprowadza czynności audytowe wynikające z rocznego planu audytu 

wewnętrznego, w formie zadań zapewniających, czynności doradcze i sprawdzające; 
3) przeprowadza na zlecenie rektora zadania audytowe poza planem;  
4) podejmuje, na zlecenie albo z własnej inicjatywy, czynności doradcze w zakresie 

uzgodnionym z rektorem; 
5) dokumentuje przebieg i wyniki prac audytorskich w aktach audytu; 
6) bierze udział w komisjach i innych organach kolegialnych w zakresie określonym przez 

rektora; 
7) monitoruje postępy i stan realizacji rekomendacji oraz podejmuje czynności 

sprawdzające;  
8) opracowuje sprawozdanie roczne z realizacji audytu za dany rok; 
9) realizuje audyty zlecone zgodnie z założeniami przekazanymi przez Ministerstwo  

Finansów; 
10) współpracuje z Komitetem Audytu przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
11) przygotowuje informacje do corocznego sprawozdania rektora w zakresie realizacji 

zadań przez audyt wewnętrzny; 
12) współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności samodzielnymi 

stanowiskami podlegającymi rektorowi; 
13) wykonuje inne prace zlecone przez rektora. 
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Służba ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

§ 48 
Służba 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. 
 

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej 
 

§ 49 
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia  
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz 
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

1) przeprowadza kontrole stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów 
Uniwersytetu; 

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

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

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

5) organizuje okresowe treningi ewakuacyjne na wypadek pożaru lub innego zagrożenia; 
6) uczestniczy w odbiorach nowych obiektów i przeglądach technicznych; 
7) wykonuje inne prace zlecone przez rektora. 

 
Inspektor ochrony danych 

 
§ 50 

Inspektor ochrony danych w szczególności: 
1) monitoruje przestrzeganie w Uniwersytecie przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz innych przepisów związanych z ochroną danych 
osobowych, w tym przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie; 

2) odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych  
w Uniwersytecie oraz sprawuje nadzór nad przetwarzaniem tych danych; 

3) informuje rektora oraz pracowników Uniwersytetu o obowiązkach, wynikających z  
przepisów prawa, dotyczących ochrony danych osobowych i doradza im w tych 
sprawach; 

4) przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie operacji przetwarzania danych 
osobowych oraz powiązane z tym audyty; 

5) pełni funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 

6) pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem 
przysługujących im praw. 

 
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, 

Stanowisko ds. obronnych i sytuacji kryzysowych, 
Stanowisko ds. ochrony mienia 

 
§ 51 

1. Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych realizuje zadania wynikające z ustawy  
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, przepisów wykonawczych do 
tej ustawy oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
1) zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa 

fizycznego; 
2) zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane 

informacje niejawne; 



 20

3) zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności 
szacowaniem ryzyka; 

4) kontroluje funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie 
przepisów o ochronie tych informacji; 

5) uczestniczy w opracowywaniu projektów dokumentów regulujących problematykę 
ochrony i przetwarzania informacji niejawnych. 

2. Stanowisko ds. obronnych i sytuacji kryzysowych realizuje zadania wynikające z ustawy  
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, przepisów wykonawczych 
do tych ustaw oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
1) prowadzi sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych i sytuacjami 

kryzysowymi; 
2) przygotowuje plan operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu w warunkach 

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

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

4) współdziała z organami administracji publicznej w planowaniu i wykonywaniu zadań 
obronnych. 

3. Stanowisko ds. ochrony mienia realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
1) opracowuje plany ochrony obiektów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu; 
2) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony obiektów należących do 

Uniwersytetu; 
3) dokonuje kontroli: 

a) dyscypliny pracy pracowników dozoru obiektów, 
b) przestrzegania obowiązujących zasad ochrony mienia, 
c) działania urządzeń wspomagających zabezpieczenie mienia w obiektach; 

4) współpracuje z organami ścigania w przypadku naruszenia prawa w zakresie ochrony 
mienia. 

 
Stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych 

 
§ 52 

Stanowisko 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. 
 

Inspektor ochrony radiologicznej 
 

§ 53 
Inspektor ochrony radiologicznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 listopada 
2000 r. – Prawo atomowe, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

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; 
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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. 

 
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO 
PROREKTOROWI DS. NAUKI 

 
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 

 
§ 54 

1. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą prowadzi sprawy związane z obsługą działalności 
badawczej, współpracą z zagranicą, rozwojem kadry naukowej oraz wdrażaniem i ochroną 
przedmiotów własności intelektualnej pracowników UPH. 

2. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą w szczególności: 
1) obsługuje działalność badawczą pracowników Uniwersytetu; 
2) udziela pomocy w przygotowywaniu wniosków dotyczących realizacji projektów 

badawczych i upowszechniających naukę; 
3) sporządza sprawozdania z realizacji dotacji celowych na urządzenia i aparaturę; 
4) prowadzi obsługę działalności upowszechniającej naukę (w tym konferencji 

naukowych); 
5) sprawdza pod względem formalnym i gromadzi kosztorysy wstępne, rozliczenia 

konferencji  oraz sprawozdania merytoryczne; 
6) poszukuje ofert projektów badawczych, ofert wspierających naukę, staży i stypendiów 

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

naukowe, konferencje, badania naukowe, kwerendy i inne;  
8) przygotowuje, rejestruje i nadzoruje realizację umów o współpracy naukowej  

z partnerami krajowymi i zagranicznymi; 
9) prowadzi sprawy związane z postępowaniami o nadanie stopni naukowych i tytułów 

profesora; 
10) prowadzi sprawy dotyczące urlopów naukowych; 
11) prowadzi sprawy związane z wyjazdami studentów, doktorantów, nauczycieli 

akademickich i innych pracowników uczelni w ramach międzynarodowych programów 
wymiany akademickiej; 

12) obsługuje pobyty zagranicznych studentów i nauczycieli akademickich w ramach 
programu Erasmus+ i innych; 

13) opracowuje obcojęzyczne materiały informacyjne dla cudzoziemców; 
14) opracowuje ofertę kursów języka polskiego dla cudzoziemców; 
15) przygotowuje i realizuje projekty rozwojowe w zakresie współpracy międzynarodowej; 
16) sporządza dokumentację dotyczącą projektów wynalazczych, zgodnie z wymogami 

Urzędu Patentowego i udziela porad dotyczących ochrony przedmiotów własności 
przemysłowej; 

17) sporządza okresowe sprawozdania z osiągnięć Uniwersytetu w zakresie ochrony  
przedmiotów własności przemysłowej; 

18) prowadzi sprawy dotyczące szkół doktorskich; 
19) obsługuje Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, 

w zakresie wynikającym z realizowanych zadań; 
20) sporządza sprawozdania statystyczne z zakresu powierzonych zadań; 
21) prowadzi rozliczenia krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; 
22) prowadzi obsługę komisji senackich i innych określonych przez rektora; 
23) prowadzi obsługę administracyjną prorektora ds. nauki. 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO 
PROREKTOROWI DS. STUDIÓW 

 
Dział Organizacji Studiów 

 
§ 55 

Dział Organizacji Studiów w szczególności: 
1) organizuje i koordynuje prace związane z rekrutacją na studia; 
2) administruje systemem IRK w zakresie rekrutacji na studia i studia podyplomowe; 
3) prowadzi obsługę kandydatów na studia będących cudzoziemcami; 
4) współuczestniczy w opracowywaniu informatora dla kandydatów na studia; 
5) prowadzi księgę dyplomów oraz sprawy związane z dyplomami ukończenia studiów 

wyższych; 
6) opracowuje wzory druków dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz świadectw 

studiów podyplomowych;  
7) zaopatruje dziekanaty w druki ścisłego zarachowania (dyplomy ukończenia studiów 

wyższych, świadectwa studiów podyplomowych, blankiety elektronicznych legitymacji 
studenta, hologramy do ELS); 

8) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, o których mowa w pkt 7; 
9) nadzoruje funkcjonowanie w Uniwersytecie systemu pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów, z wyjątkiem doktorantów szkół doktorskich; 
10) prowadzi obsługę odwoławczej komisji stypendialnej w zakresie spraw należących do 

ich kompetencji; 
11) administruje systemem USOSweb w zakresie pomocy materialnej studentów; 
12) opracowuje wzory decyzji w zakresie spraw dotyczących pomocy materialnej oraz 

przygotowuje projekty decyzji podejmowanych w drugiej instancji; 
13) prowadzi sprawy dotyczące jakości kształcenia w Uniwersytecie; 
14) analizuje pod kątem formalnym wnioski dotyczące tworzenia kierunków studiów, 

specjalności, programów studiów oraz ich zmian oraz studiów podyplomowych  
i innych form kształcenia (w zakresie zgodności z obowiązującymi w uczelni aktami 
prawnymi); 

15) weryfikuje obciążenia dydaktyczne nauczycieli akademickich, rozlicza pensum 
dydaktyczne i sporządza listy wypłat za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad 
studenckimi praktykami zawodowymi; 

16) rozlicza realizację godzin dydaktycznych na studiach podyplomowych; 
17) opracowuje dane do budżetu uczelni w zakresie dotyczącym kształcenia na studiach, 

studiach podyplomowych, wypłaty godzin ponadwymiarowych, osobowego  
i bezosobowego fundusz płac; 

18) rozlicza studenckie praktyki zawodowe w ramach kierunków prowadzących kształcenie 
przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela; 

19) koordynuje sprawy dotyczące praktyk studenckich w zakresie kompetencji należących 
do prorektora ds. studiów; 

20) prowadzi sprawy studentów cudzoziemców, w zakresie współpracy z jednostkami 
zewnętrznymi, w tym sprawy studentów stypendystów NAWA oraz innych programów 
stypendialnych; 

21) prowadzi sprawy dotyczące studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 
akademickim 2019/2020; 

22) prowadzi rejestr organizacji studenckich i sprawy związane z ich działalnością; 
23) zajmuje się sprawami ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów, z wyjątkiem 

doktorantów szkół doktorskich; 
24) prowadzi sprawy związane z opłatami za studia; 
25) organizuje konferencje kół naukowych; 
26) obsługuje Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on,  

w zakresie wynikającym z realizowanych zadań; 
27) prowadzi ewidencję skarg i wniosków w zakresie dotyczącym działalności działu; 
28) prowadzi obsługę komisji senackich i innych określonych przez rektora; 
29) prowadzi obsługę administracyjną prorektora ds. studiów. 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO 
PROREKTOROWI DS. ROZWOJU 

 
Dział Promocji  

 
§ 56 

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, aktywnie pomnażając bazę 

rekrutacyjną; 
5) opracowuje informator dla kandydatów na studia; 
6) organizuje promocję absolwentów Uniwersytetu; 
7) administruje witryną internetową Uniwersytetu; 
8) informuje społeczność akademicką o ważnych wydarzeniach z życia Uniwersytetu; 
9) prowadzi inne działania związane z promocją Uniwersytetu i jego współpracą 

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

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

 
Dział Rozwoju 

 
§ 57 

Dział Rozwoju w szczególności: 
1) prowadzi działania na rzecz rozwoju Uniwersytetu, w szczególności w zakresie: 

a) pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na rozwój Uniwersytetu, 
b) współpracy z przemysłem, środowiskiem gospodarczym oraz jednostkami 

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

w Uniwersytecie oraz pełni funkcję koordynatora centralnego systemu; 
4) administruje sprawami dotyczącymi przyznawania dostępu i nadawania uprawnień 

pracownikom Uniwersytetu do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce  
i Szkolnictwie Wyższym POL-on; 

5) sprawuje nadzór nad prawidłowym, rzetelnym i terminowym wprowadzaniem oraz 
uzupełnianiem przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu danych w Zintegrowanym 
Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on; 

6) poszukuje i identyfikuje dostępne źródła finansowania projektów; 
7) informuje o możliwościach przygotowania projektów i dostępnych źródłach ich 

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

w ramach poszczególnych programów/funduszy; 
9) współpracuje z jednostkami organizacyjnymi UPH w zakresie przygotowania projektów 

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

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

11) koordynuje prace związane z przygotowaniem projektów partnerskich; 
12) przygotowuje projekty i wnioski o ich dofinansowanie; 
13) prowadzi ewidencję projektów przygotowywanych i realizowanych; 
14) doradza w zakresie zarządzania projektami; 
15) 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; 
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16) uczestniczy w czynnościach przeprowadzanych przez organy kontrolujące w zakresie 
realizowanych lub zrealizowanych projektów, współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej; 

17) rozlicza projekty w zakresie rzeczowym i finansowym; 
18) prowadzi obsługę administracyjną prorektora ds. rozwoju. 

 
Biuro Karier  

 
§ 58 

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. 

 
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I STANOWISKA PODLEGŁE 
BEZPOŚREDNIO KANCLERZOWI 

 
Dział Administracyjno-Gospodarczy  

 
§ 59 

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

Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach oraz Ośrodka Wypoczynkowego  
w Ogonkach; 

2) prowadzi ewidencję nieruchomości Uniwersytetu; 
3) uczestniczy w przeglądach technicznych obiektów, odbiorach nowych obiektów 

oraz odbiorach po wykonaniu remontu lub modernizacji; 
4) uczestniczy przy sporządzaniu planu remontów i modernizacji, monitoruje stan 

techniczny obiektów Uniwersytetu; 
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) zarządza pracownikami obsługi i organizuje ich pracę; 
10) prowadzi ewidencję odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości 

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

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

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

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

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

15) podejmuje działania w celu efektywnego wykorzystania majątku Uniwersytetu; 
16) obsługuje uroczystości ogólnouczelniane. 
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Dział Techniczny i Sekcja Obsługi Technicznej 
 

§ 60 
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 Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym 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; 
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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. 

 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

 
§ 61 

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 projekty zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowych, 
b) przygotowuje wnioski w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 
c) przygotowuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w tym wzory umów 

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 nieprzekraczającej, 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 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 składników majątkowych Uniwersytetu (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. 
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Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową  
oraz Sekcja Aplikacji i Systemów Informatycznych 

 
§ 62 

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 do 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 EDUROAM; 
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 i przedłużania ważności 

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

ważności certyfikatów SSL do zabezpieczania usług sieciowych; 
15) administruje systemem ePUAP. 

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. MNiSW, 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: GSuite for Edu; 
9) administruje systemami: APD (Archiwum Prac Dyplomowych), Syllabus (system 

wspomagający opracowanie sylabusów), Simple.ERP (obsługa spraw kadrowych  
i płacowych). 

 
Serwis Aparatury Naukowej i Dydaktycznej  

 
§ 63 

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, 
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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 

 
§ 64 

Administracja Osiedla Studenckiego (dalej „OS”) w szczególności:  
1) administruje domami studenta oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym w Ogonkach (dalej 

„OW”); 
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 OW; 
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 OS  

a także podejmuje przedsięwzięcia mające na celu poprawę ich efektywności; 
9) dba o bezpieczeństwo i porządek w obiektach OS i OW; 
10) dba o odpowiedni stan techniczny budynków oraz ich otoczenia, instalacji i urządzeń 

technicznych wchodzących w skład OS i OW; 
11) zarządza pracownikami obsługi OS i organizuje ich pracę; 
12) organizuje obsługę OW w sezonie wypoczynkowym i po sezonie. 

 
Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych 

 
§ 65 

Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych w szczególności: 
1) prowadzi obsługę administracyjną i organizacyjną kanclerza; 
2) przedkłada kanclerzowi pisma i inne dokumenty do podpisu; 
3) współpracuje na bieżąco z jednostkami organizacyjnymi administracji UPH, 

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

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

systemu kontroli zarządczej w administracji, w zakresie zleconym przez kanclerza. 
 

Stanowisko ds. inwentaryzacji 
 

§ 66 
Stanowisko ds. inwentaryzacji 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; 
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4) prowadzi rejestr osób materialnie odpowiedzialnych za majątek Uniwersytetu; 
5) prowadzi postępowania wyjaśniające w przypadku wystąpienia różnic 

inwentaryzacyjnych. 
 
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I STANOWISKA PODLEGŁE 
BEZPOŚREDNIO KWESTOROWI 

 
Dział Finansowo-Księgowy  

 
§ 67 

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; 
20) prowadzi obsługę administracyjną kwestora. 

 
Dział Płac 

 
§ 68 

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, 



 30

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 
 

§ 69 
Stanowisko ds. analiz i planowania w szczególności: 

1) opracowuje propozycje budżetu i planu rzeczowo-finansowego w oparciu o dane 
budżetowe z jednostek UPH; 

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

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

 
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO 
DZIEKANOM WYDZIAŁÓW 

 
Dziekanaty 

 
§ 70 

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

1) prowadzą: 
a) obsługę administracyjną zespołów i komisji powoływanych przez dziekana wydziału, 
b) sprawy dotyczące pomocy materialnej dla studentów, 
c) dokumentację związaną z przebiegiem studiów, 
d) obsługę systemów: USOS, APD i POL-on, w zakresie wynikającym z realizowanych 

zadań, 
e) ewidencję druków ścisłego zarachowania, 
f) rejestr skarg i wniosków wpływających do dziekana oraz monitoring sposobu ich 

załatwienia; 
2) tworzą bazy danych dla potrzeb: przebiegu studiów, spraw socjalno-bytowych, opłat za 

studia; 
3) monitorują prawidłowość organizacji i realizacji procesu dydaktycznego; 
4) wykonują inne prace zlecone przez dziekana lub prodziekana wydziału; 
5) uczestniczą w organizowaniu uroczystości wydziałowych. 

 
Kierownik Administracyjny Wydziału 

 
§ 71 

Kierownik Administracyjny Wydziału w szczególności: 
1) odpowiada za gospodarkę środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi na wydziale; 
2) sporządza propozycje planów remontów, a po ich zrealizowaniu potwierdza ich 

wykonanie; 
3) sporządza roczne plany zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym 

regulaminem udzielania zamówień publicznych; 
4) odpowiada za zaopatrzenie w materiały i sprzęt niezbędny do funkcjonowania 

wydziału; 
5) współpracuje z Działem Administracyjno-Gospodarczym w zakresie nadzoru  

i koordynacji prac porządkowo-gospodarczych w obiektach wydziałowych; 
6) uczestniczy w pracach dotyczących organizacji uroczystości wydziałowych; 
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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; 

9) zgłasza niezwłocznie do Działu Technicznego wszystkie zaistniałe usterki i awarie; 
10) dba o zachowanie w należytym stanie obiektów wydziału i zgłasza kanclerzowi 

wszelkie uwagi w tym zakresie. 
 

Sekretariaty Instytutów 
 

§ 72 
Sekretariaty Instytutów prowadzą obsługę spraw związanych z działalnością instytutu, 
dyrektora instytutu, a w szczególności: 

1) przyjmują i ewidencjonują korespondencję wpływającą do instytutu; 
2) zbierają i przechowują oświadczenia pracowników instytutu wymagane przepisami 

ustawy; 
3) przekazują dane do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym 

POL-on oraz do innych systemów informatycznych prowadzonych przez ministra 
właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki; 

4) przechowują dokumenty dotyczące programów studiów; 
5) organizują narady i spotkania ustalone przez dyrektora instytutu; 
6) wykonują inne prace i zadania zlecone przez dyrektora instytutu. 

 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 73 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 


