
ZARZĄDZENIE Nr 40/2014 
KANCLERZA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO–HUMANISTYCZNEGO 

w SIEDLCACH 
 

z dnia 23 maja 2014 roku 
 

w sprawie określenia podstawowych zasad dotyczących zarządzania majątkiem UPH 
 
Na podstawie § 178 ust. 2 pkt 4 statutu UPH zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Przez zarządzanie majątkiem naleŜy rozumieć ogół działań zmierzających do właściwego 

ewidencjonowania, zachowania (utrzymania), wykorzystania i ochrony majątku uczelni,     
a takŜe jego pozyskiwania i zbywania - zgodnie z zasadami gospodarności i efektywności, 
w szczególności poprzez właściwe planowanie, organizowanie, koordynowanie i bieŜące 
prowadzenie czynności kontrolnych w tym zakresie. 

2. Majątek UPH powinien słuŜyć realizacji podstawowych zadań Uczelni, 
o których mowa w § 10 statutu UPH. 

 
§ 2 

1. Ewidencję majątku (mienia) UPH  prowadzą:   
1) Dział Finansowo-Księgowy – bilansową ewidencję analityczną dla środków trwałych               

i wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa cena nabycia lub koszt 
wytworzenia jest wyŜszy od 3.500 zł oraz pozabilansową ewidencję wartościową,         
a takŜe ewidencję ilościowo-wartościową w systemie komputerowym dla niskocennych 
składników majątkowych o wartości jednostkowej powyŜej 150 zł do wartości mniejszej 
lub równej 3.500 zł; ewidencję tych składników prowadzi się w sposób umoŜliwiający 
identyfikację kaŜdego przedmiotu oraz miejsc ich uŜytkowania i osób za nie 
odpowiedzialnych; 

2) osoby, którym powierzono mienie w ramach poszczególnych pól spisowych 
(prowadzący ewidencję ilościowo-wartościową składników majątkowych dla danego 
pola spisowego), wyznaczone przez: 
a) dziekanów lub dyrektorów instytutów – w przypadku podstawowych jednostek 

organizacyjnych; 
b) kierowników jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych                              

i pozawydziałowych, 
c) kanclerza - w przypadku jednostek organizacyjnych administracji centralnej, 
d) kierownika Osiedla Studenckiego. 

2. Księgi inwentarzowe uzgadnia się nie rzadziej niŜ jeden raz w roku (31 grudnia kaŜdego 
roku). Z dokonanego uzgodnienia sporządza się protokół, który podpisują pracownik 
Działu Finansowo – Księgowego oraz osoba odpowiedzialna materialnie za dane pole 
spisowe. 

3. Nadzór nad prawidłową ewidencją mienia sprawuje zastępca kanclerza ds. finansowych – 
kwestor.  

4. Inwentaryzację mienia UPH przeprowadza Sekcja ds. Inwentaryzacji, zgodnie z zasadami 
określonymi w instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji. 

 
§ 3 

1. Osoby odpowiedzialne za powierzone mienie w ramach poszczególnych pól spisowych, 
odpowiadają za szkodę powstałą w tym mieniu, na zasadach określonych w art. 124 
Kodeksu Pracy. 

2. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie, o którym mowa w ust. 
1, rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub spisu z natury,       
a takŜe pokwitowania odbioru nowych składników majątkowych i złoŜenia przed jego 



przyjęciem deklaracji o odpowiedzialności materialnej. 
3. Deklaracje o odpowiedzialności materialnej przechowuje się w Dziale Finansowo-

Księgowym oraz w Dziale Spraw Pracowniczych, w aktach osobowych pracownika.  
4. Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie kończy się z chwilą przekazania tego 

mienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu 
stwierdzającego przejęcie mienia przez osobę przyjmującą.  

5. Wykaz poszczególnych pól spisowych określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 4 
1. KaŜdy pracownik jest obowiązany dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie. 
2. KaŜdy pracownik dysponujący mieniem uczelni, odpowiedzialny jest osobiście za jego 

stan, naleŜyte przechowywanie, konserwowanie, zabezpieczenie przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem, zaginięciem lub kradzieŜą oraz za uŜywanie zgodne z jego 
przeznaczeniem z uwzględnieniem zasad racjonalnego gospodarowania, obowiązujących 
norm techniczno-eksploatacyjnych oraz przepisów bhp i p. poŜ. 

3. KaŜdy pracownik w granicach swoich obowiązków słuŜbowych jest obowiązany korzystać 
z mienia uczelni w sposób właściwy, zgodny z wymogami bezpieczeństwa pracy, 
zapobiegać jego utracie i przedwczesnemu zuŜyciu oraz dewastacji.  

4. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania obowiązków 
pracowniczych ze swojej winy wyrządził UPH szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną 
na zasadach określonych w artykułach 114-122 Kodeksu Pracy. 

 
§ 5   

1. W uzasadnionych przypadkach składniki majątku rzeczowego mogą być okresowo 
uŜyczane pracownikom albo osobom trzecim, po dopełnieniu obowiązku złoŜenia 
pisemnego wniosku, wraz z uzasadnieniem, zaakceptowanego przez kierownika jednostki 
organizacyjnej lub kanclerza.   

2. Podstawą uŜyczenia składnika majątku jest: 
1) rewers (dowód uŜyczenia) - w przypadku pracowników UPH; 
2) umowa, zaopiniowana przez Dział Organizacyjno-Prawny – w przypadku 

udostępnienia osobom trzecim i jednostkom organizacyjnym spoza UPH. 
3. Wzór rewersu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 
4. Umowy i rewersy przechowują osoby odpowiedzialne materialnie za poszczególne pola 

spisowe. 
 

§ 6 
1. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem materialnie odpowiedzialnym za powierzone 

mienie moŜe nastąpić po uprzednim przeprowadzeniu spisu zdawczo-odbiorczego 
stwierdzającego przekazanie mienia osobie przyjmującej i załatwieniu przez pracownika 
wszystkich formalności związanych z ostatecznym rozliczeniem z powierzonego mienia. 
Przeprowadzenie spisu zdawczo-odbiorczego zarządza kanclerz na wniosek Sekcji 
Inwentaryzacji – zgodnie z zasadami ustalonymi zarządzeniem rektora w sprawie 
zapewnienia prawidłowego obiegu informacji związanych z inwentaryzacją majątku UPH.   

2. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, m. in. poprzez porzucenie pracy 
przez pracownika z powierzoną odpowiedzialnością materialną, kanclerz, na wniosek 
Sekcji Inwentaryzacji, zarządza komisyjne zabezpieczenie pomieszczeń, w których 
znajdują się składniki majątku oraz zarządza przeprowadzenie inwentaryzacji. 

3. Osoba materialnie odpowiedzialna za powierzone mienie, która ze swojej winy nie 
przekazała przed odejściem z pracy powierzonego mienia, odpowiada materialnie            
za wszelkie róŜnice, których rodzaj i wielkość zostaną ustalone po rozliczeniu spisu            
z natury, sporządzonego przez komisję powołaną przez kanclerza.  

 



 
§ 7 

1. Za właściwe zachowanie mienia UPH, tj. utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym 
budynków i instalacji, odpowiada Dział Inwestycyjno-Remontowy. 

2. Do zadań Działu Inwestycyjno-Remontowego w tym zakresie w szczególności naleŜy: 
1) prowadzenie okresowych przeglądów technicznych i kontroli budynków oraz instalacji 

będących w uŜytkowaniu UPH; 
2) sporządzanie projektów planów remontowo-inwestycyjnych; 
3) organizowanie i nadzorowanie prac przy usuwaniu skutków awarii; 
4) wykonywanie napraw i remontów bieŜących; 
5) prowadzenie ksiąg poszczególnych obiektów. 

3. Zakres działania Działu Inwestycyjno-Remontowego określa regulamin organizacyjny 
UPH.  

§ 8 
1. Serwis Aparatury Naukowej i Dydaktycznej odpowiada za właściwe utrzymanie sprzętu 

komputerowego, biurowego, urządzeń teleinformatycznych oraz aparatury pomiarowej              
i badawczej. Serwis Aparatury Naukowej i Dydaktycznej w tym zakresie, w szczególności: 
1) dokonuje przeglądu, napraw i konserwacji, 

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

2) inwentaryzuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe; 
3) kontroluje warunki pracy urządzeń elektronicznych. 

2. Zakres działania Serwisu Aparatury Naukowej i Dydaktycznej określa regulamin 
organizacyjny UPH. 

 
§ 9 

1. Ośrodek Zarządzania Siecią Komputerową zarządza siecią komputerową UPH. Do zadań 
Ośrodka Zarządzania Siecią Komputerową w tym zakresie, w szczególności naleŜy: 
1) zarządzanie serwerami usług sieciowych; 
2) zarządzanie radiowym i kablowym dostępem sieci Internet; 
3) planowanie rozwoju infrastruktury i projektowanie ogólnej architektury zasobów 

informatycznych; 
4) zarządzanie zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem w podstawowym                       

i rezerwowym Centrum Przetwarzania danych.  
2. Zakres działania Ośrodka Zarządzania Siecią Komputerową określa regulamin 

organizacyjny UPH. 
 

§ 10 
1. Dział Administracyjno - Gospodarczy odpowiada za utrzymanie obiektów i terenów 

Uniwersytetu we właściwym stanie sanitarno-porządkowym, za wyjątkiem Osiedla 
Studenckiego, Rolniczej Stacji Doświadczalnej oraz Ośrodka Wypoczynkowego                 
w Ogonkach. Do zadań Działu Administracyjno – Gospodarczego w tym zakresie,              
w szczególności naleŜy: 
1) administrowanie nieruchomościami;  
2) prowadzenie ewidencji składników majątkowych wyposaŜenia pomieszczeń biurowych 

administracji centralnej; 
3) przygotowywanie projektów umów najmu i dzierŜawy oraz prowadzenie rejestru 

zawartych umów najmu i dzierŜawy wszystkich jednostek organizacyjnych UPH. 
2. Dział Administracyjno - Gospodarczy koordynuje takŜe ochronę obiektów UPH,                 

za wyjątkiem Osiedla Studenckiego, Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach oraz 
Ośrodka Wypoczynkowego w Ogonkach. 



3. Zakres działania Działu Administracyjno – Gospodarczego określa regulamin 
organizacyjny UPH. 

 
§ 11 

1. Kierownicy administracyjni wydziałów odpowiadają w szczególności za: 
1) właściwą gospodarkę środkami i przedmiotami nietrwałymi na wydziałach; 
2) sporządzenie projektów planów remontów i nadzór nad ich przebiegiem; 
3) sporządzenie rocznych planów zamówień publicznych, zgodnie z regulaminem 

zamówień publicznych. 
2. Zakres działania kierowników administracyjnych wydziałów określa regulamin 

organizacyjny UPH. 
 

§ 12 
1. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia odpowiada za właściwe funkcjonowanie           

systemu zamówień publicznych w uczelni. Do zadań Działu Zamówień Publicznych            
i Zaopatrzenia w tym zakresie w szczególności naleŜy: 

1) sporządzanie harmonogramu udzielania zamówień publicznych; 
2) udzielanie wyjaśnień i informacji w zakresie zamówień publicznych; 
3) koordynowanie prac komisji przetargowych; 
4) dokonywanie poszczególnych czynności w zakresie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
5) sprawowanie kontroli wykonania zamówień publicznych;  
6) kontrolowanie prawidłowości i legalności zakupów o wartości nie przekraczającej kwoty 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia prowadzi sprzedaŜ środków trwałych. 
3. Zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych w UPH określają regulaminy 

udzielania zamówień publicznych oraz pracy komisji przetargowych.  
 

§ 13 
Administracja Osiedla Studenckiego odpowiada za właściwe zarządzanie majątkiem domów 
studenta oraz ośrodka wypoczynkowego w Ogonkach. Do zadań Osiedla Studenckiego w tym 
zakresie w szczególności naleŜy: 

1) administrowanie domami studenta oraz ośrodkiem wypoczynkowym w Ogonkach; 
2) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem usług mieszkaniowych na rzecz 

studentów, pracowników i innych osób; 
3) planowanie i prowadzenie działań zmierzających do efektywnego wykorzystania 

domów studenta oraz ośrodka wypoczynkowego w Ogonkach; 
4) organizowanie bieŜącej konserwacji obiektów i ich zasobów oraz otoczenia. 

 
§ 14 

Rolnicza Stacja Doświadczalna odpowiada za właściwe zarządzanie majątkiem będącym w jej 
dyspozycji. Rolnicza Stacja w szczególności: 

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

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

 
§ 15 

1. Mienie UPH moŜe być przedmiotem najmu lub dzierŜawy. Zasady postępowania w tym 
zakresie określają zarządzenia rektora w sprawach: zasad wynajmu pomieszczeń 
sportowo-rekreacyjnych, odpłatności za korzystanie z bazy mieszkaniowej domów 
studenta, odpłatności za wynajem pomieszczeń. 

2. Mienie UPH zbędne dla realizacji jej podstawowych zadań, moŜe być przedmiotem 
sprzedaŜy. Zasady postępowania w zakresie zbywania mienia określa zarządzenie rektora 
w sprawie postępowania w zakresie zbywania mienia UPH. 



§ 16 
1. Ochrona majątku UPH polega na zapewnieniu przez właściwe osoby i jednostki 

organizacyjne odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich zasobów uczelni przed ich 
uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub dostępem do tych zasobów przez osoby 
niepowołane. 

2. Zakres ochrony obejmuje w szczególności: 
1) ochronę fizyczną obiektów będących własnością Uczelni, sprawowaną                          

w szczególności przez, odpowiednio, portierów, recepcjonistów lub wynajęte firmy 
ochroniarskie; 

2) dbałość o wszelkie mienie powierzone jednostkom organizacyjnym i pracownikom; 
3. Sprawy ochrony mienia UPH regulują, w szczególności, postanowienia zarządzenia 

rektora w sprawie  postępowania w przypadku powstania zagroŜenia w obiektach i na 
terenie UPH oraz kanclerza w sprawie funkcjonowania i obsługi monitoringu wizyjnego. 

 
§ 17 

1. Właściwe wykorzystanie majątku UPH oznacza gospodarowanie nim w sposób zgodny 
z prawem, efektywny i oszczędny. 

2. Nadzór nad właściwym zabezpieczeniem i wykorzystaniem mienia przez poszczególne 
jednostki organizacyjne i pracowników tych jednostek sprawują kierownicy podstawowych 
jednostek organizacyjnych, dyrektorzy instytutów, kierownicy jednostek 
ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i pozawydziałowych oraz kierownicy jednostek 
organizacyjnych administracji – zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu 
organizacyjnego oraz regulaminów jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych      
i pozawydziałowych. 

 
§ 18 

W sprawach dotyczących zarządzania majątkiem UPH stosuje się takŜe, w szczególności, 
postanowienia zarządzeń, odpowiednio, rektora lub kanclerza dotyczące: 

1) uŜytkowania hali sportowej; 
2) przekazania Wydziałowi Humanistycznemu nowych budynków do uŜytkowania oraz 

określenia zasad ich uŜytkowania; 
3) zasad uŜytkowania sal i pomieszczeń znajdujących się w budynkach Wydziału 

Humanistycznego; 
4) przekazania Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Prawnych lokali uŜytkowych                         

do prowadzenia działalności statutowej; 
5) likwidacji składników majątkowych; 
6) uŜytkowania parkingów: 

a) Wydziału Nauk Ścisłych przy ul. 3 Maja, Armii Krajowej i Sienkiewicza, 
b) Domu Studenta nr 1 przy ul. 3 Maja, 
c) Wydziału Przyrodniczego przy ul. Prusa. 

7) inwentaryzacji dzieł sztuki będących w posiadaniu UPH. 
 

§ 19 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

KANCLERZ 
 

dr Ireneusz Chrząścik 
 


