
Załącznik do uchwały 

nr 295/2008 Senatu UP 

 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 

 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1 

Podstawę prawną Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
zwanego dalej Regulaminem, stanowią: 
- ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 

z późn. zm.), zwana dalej ustawą, 
- Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2006 r., zwany dalej 

Statutem. 

§ 2 

Regulamin określa strukturę administracyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
zwanego dalej Uczelnią, tj. strukturę wewnętrzną oraz zakresy działania komórek 
administracji centralnej, pełniących słuŜebną rolę wobec naukowo-dydaktycznych 
i dydaktycznych jednostek organizacyjnych Uczelni, a takŜe zakres działania kierowników 
komórek organizacyjnych administracji Uczelni w sprawach nieuregulowanych w ustawie 
i Statucie. 

§ 3 

1. Działalnością Uczelni kieruje Rektor przy pomocy prorektorów, dziekanów, kanclerza, 
dyrektorów (kierowników) jednostek naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 
dyrektora Biblioteki Głównej. 

2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem 
spraw zastrzeŜonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni lub 
kanclerza, a w szczególności: 
1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, 
2) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, 
3) zwołuje posiedzenia Senatu i przewodniczy jego obradom, z wyjątkiem posiedzeń, na 

których ocenia się działalność Rektora, oraz informuje na bieŜąco Senat o swojej 
działalności, 

4) zapewnia naleŜytą realizację uchwał Senatu, 
5) tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut, 
6) ustala regulamin organizacyjny Uczelni, 
7) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni, 
8) podejmuje decyzje w sprawach majątkowych, przekraczających zwykły zarząd, 

których szczegółowy wykaz po zasięgnięciu opinii Senatu określa w drodze 
zarządzenia, 

9) dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie Uczelni, 
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10) realizuje w Uczelni kierunki i zasady polityki kadrowej oraz przedstawia Senatowi 
wnioski w sprawie ich zmian, 

11) działa na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych 
pracowników, doktorantów i studentów Uczelni, współdziałając w tym zakresie ze 
związkami zawodowymi, samorządem doktorantów i samorządem studenckim, 

12) zawiera porozumienia i umowy z innymi uczelniami lub innymi instytucjami 
i jednostkami organizacyjnymi w sprawach i na zasadach określonych przez Senat, 

13) decyduje w innych sprawach określonych w ustawie i Statucie. 

§ 4 

Rektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki i stanowiska administracji centralnej: 
a) prorektorzy, 
b) kanclerz, 
c) sekretarz Rektora, 
d) Inspektorat Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony PrzeciwpoŜarowej, 
e) Dział Organizacyjno-Prawny, 
f) Biuro Zamówień Publicznych, 
g) radcowie prawni, 
h) audytor wewnętrzny, 
i) stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, 
j) pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych, 
k) stanowisko ds. obronnych i ochrony cywilnej, 
l) dyrektor ds. zakładów doświadczalnych, 
m) administrator bezpieczeństwa informacji. 

§ 5 

1. Administracją centralną Uczelni, w zakresie do niego naleŜącym, kieruje kanclerz przy 
pomocy swoich zastępców. 

2. W skład struktury administracji centralnej Uczelni wchodzą komórki wyszczególnione 
w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 6 

Administrację centralną Uczelni tworzą komórki administracyjne noszące nazwy działu, 
biura, ośrodka, sekcji, zespołu, inspektoratu, kancelarii ogólnej, archiwum uczelnianego, 
zakładu graficznego, sekretariatu i samodzielnych stanowisk pracy oraz komórki pomocnicze 
wyznaczone do zadań usługowych, gospodarczych, remontowych, itp. 

§ 7 

1. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni są: 
a) Rektor, 
b) prorektorzy, kanclerz przy podejmowaniu czynności przekraczających zakres 

zwykłego zarządu oraz inne osoby w ramach udzielonych im pisemnych 
pełnomocnictw, których zasady udzielania określa Rektor w drodze zarządzenia, 

c) kanclerz w ramach zwykłego zarządu, z zastrzeŜeniem ust. 2. 
2. Szczegółowy wykaz spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu określa Rektor 

w drodze zarządzenia. 
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II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 

§ 8 

1. Sekretarz Rektora kieruje biurem Rektora. 
2. W skład biura Rektora wchodzi: 

a) stanowisko ds. administracyjno-biurowych, 
b) stanowisko ds. obsługi Senatu, 
c) rzecznik prasowy Uczelni. 

3. Do zadań sekretarza Rektora i biura Rektora naleŜy: 
a) obsługa administracyjno-biurowa Rektora, 
b) koordynacja działań podległych Rektorowi jednostek administracji centralnej 

i wykonywanie innych poleceń Rektora, 
c) koordynacja przygotowywania uroczystości ogólnouczelnianych z udziałem Rektora 

oraz obsługa tych uroczystości, 
d) przygotowywanie oraz obsługa posiedzeń Senatu i zespołów doradczych Rektora, 
e) przekazywanie zarządzeń Rektora oraz uchwał Senatu do wykonania, 
f) koordynacja, w zakresie uzgodnionym z Rektorem, kontaktów ze środkami masowego 

przekazu. 

 
§ 9 

 
Do zadań Inspektoratu Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony PrzeciwpoŜarowej i jego 
kierownika naleŜy: 

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŜarowych, 

b) bieŜące informowanie Rektora o stwierdzonych zagroŜeniach wraz z wnioskami 
zmierzającymi do usunięcia tych zagroŜeń, 

c) ocena rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpoŜarowych na etapie tworzenia dokumentów dotyczących modernizacji 
i inwestycji Uczelni oraz odbioru juŜ zrealizowanych zadań, 

d) opiniowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych i szczegółowych, 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŜarowej na 
poszczególnych stanowiskach pracy, 

e) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych 
wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a takŜe kontrola tych wniosków 
oraz prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie ich dokumentacji, 

f) doradztwo w zakresie stosowania przepisów i organizacji pracy oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności na stanowiskach, na których 
występują czynniki niebezpieczne, 

g) udział w dokumentowaniu i dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąŜe się 
z wykonywaną pracą, 

h) prowadzenie wstępnych ogólnych szkoleń BHP dla nowo zatrudnionych 
pracowników, 

i) współpraca ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami 
związkowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

j) nadzór nad gospodarką odzieŜową, ochronną i roboczą, sprawdzanie zgodności 
zamówień z przepisami oraz naliczanie ekwiwalentów, 

k) udział w pracach Rektorskiej Komisji ds. BHP, prowadzenie dokumentacji związanej 
z przyznawaniem dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i uciąŜliwych dla 
zdrowia, 



 

 

4 

l) współdziałanie ze słuŜbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, 
m) współuczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez SANEPID, PIP oraz PSP, 
n) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpoŜarowych, wymagań budowlanych, 

instalacyjnych i technologicznych w tym zakresie, 
o) określenie zakresu i rodzaju wyposaŜenia w sprzęt poŜarniczy i ratowniczy oraz 

chemiczne środki gaśnicze, zaopatrzenie w wodę, wytyczenie dróg poŜarowych 
i ewakuacyjnych, instrukcji przeciwpoŜarowych, 

p) nadzór nad sprawnością stanu alarmowania oraz powiadamiania na wypadek poŜaru, 
klęski Ŝywiołowej lub innego rodzaju zagroŜenia, 

q) koordynacja szkolenia i doskonalenia pracowników w dziedzinie ochrony 
przeciwpoŜarowej, 

r) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Państwowej StraŜy PoŜarnej w zakresie 
poprawy warunków poŜarowych na terenie Uczelni, 

s) dokonywanie okresowych przeglądów obiektów Uczelni pod kątem ochrony 
przeciwpoŜarowej, przestrzeganie przepisów przeciwpoŜarowych oraz wydanych 
zaleceń. 

 
§ 10 

 
Do zadań Działu Organizacyjno-Prawnego i jego kierownika naleŜy: 

a) opracowywanie projektów zarządzeń Rektora, uchwał Senatu, regulaminów oraz 
innych wewnętrznych aktów normatywnych w merytorycznej współpracy 
z właściwymi komórkami, 

b) sporządzanie pełnomocnictw, 
c) monitorowanie uregulowań prawnych i ich zmian oraz informowanie przełoŜonych 

o istotnych zmianach w przepisach prawnych, 
d) rejestrowanie oraz przechowywanie zarządzeń Rektora, uchwał Senatu, regulaminów 

oraz innych wewnętrznych przepisów prawnych, 
e) redagowanie i aktualizacja strony internetowej działu, 
f) przesyłanie pocztą elektroniczną zainteresowanym pracownikom lub komórkom 

organizacyjnym zarządzeń Rektora wymagających pilnej realizacji. 
 

§ 11 
 

Do zadań Biura Zamówień Publicznych i jego kierownika naleŜy: 
a) sporządzanie projektu rocznego planu zamówień publicznych Uczelni przedstawianie 

go do zatwierdzenia kanclerzowi, 
b) opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie trybów zapisanych 

w ustawie oraz pozostałych wniosków niepodlegających stosowaniu ustawy 
i przekazywanie ich do zatwierdzenia przez Rektora,  

c) przekazywanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub 
zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni, w miejscu wyodrębnionym dla 
zamówień, ogłoszeń wymaganych przepisami, 

d) współpraca z komórkami wszczynającymi na etapie przygotowywania postępowań, 
e) organizowanie i prowadzenie obsługi kancelaryjnej pracy komisji przetargowych, 
f) prowadzenie rejestru umów zawartych w postępowaniach przetargowych, 
g) archiwizowanie dokumentacji z prac komisji przetargowych, 
h) doradztwo jednostkom i komórkom Uczelni w zakresie zamówień publicznych, 
i) sporządzanie opinii w zakresie zamówień publicznych, 
j) przygotowywanie sprawozdań z zakresu udzielonych zamówień publicznych. 
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§ 12 

1. Radcowie prawni wykonują obsługę prawną Uczelni na zasadach określonych przepisami 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059, 
z późn. zm.). 

2. Obsługa prawna, o której mowa w ust. 1, polega na świadczeniu pomocy prawnej, 
a w szczególności udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, 
opiniowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz występowaniu w imieniu 
Uczelni przed sądami i urzędami. 

3. Pomoc prawna udzielana jest na zlecenie Rektora, prorektorów, dziekanów 
i prodziekanów, kanclerza i jego zastępców, kierowników jednostek i komórek 
organizacyjnych oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy. 

4. W szczególności do zadań radców prawnych naleŜy: 
a) zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed sądami i organami 

administracyjnymi na podstawie udzielonych im pełnomocnictw, 
b) opracowywanie i udostępnianie do stosowania w Uczelni wzorów umów zawieranych 

przez Uczelnię z podmiotami zewnętrznymi i pracownikami, 
c) sporządzanie opinii prawnych w zakresie zgłaszanych pisemnie wątpliwości odnośnie 

do wykładni i stosowania prawa, 
d) udzielanie informacji dotyczących obowiązującego stanu prawnego, 
e) sprawdzanie pod względem zgodności z prawem projektów umów oraz ugód 

i wewnątrzuczelnianych aktów normatywnych, 
f) w sprawach doniosłych dla Uczelni lub mogących spowodować dla niej znaczne 

skutki materialne uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach w celu oceny 
zgodności składanych propozycji stron z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Radcowie prawni indywidualnie odpowiadają za powierzone im zadania. 
6. Pracę radców prawnych koordynuje radca koordynator. 

§ 13 

1. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej naleŜy: 
a) sporządzanie rocznego planu kontroli wewnętrznej oraz jego niezbędnych korekt 

i uzupełnień, 
b) przygotowywanie i przeprowadzanie w jednostkach organizacyjnych Uczelni 

planowych i doraźnych kontroli ich działalności, 
c) opracowywanie protokołów pokontrolnych i prowadzenie rejestru kontroli, 
d) przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, 
e) kontrolowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Uczelni zaleceń 

pokontrolnych oraz przedkładanie Rektorowi sprawozdań w tym zakresie. 
2. Szczegółowy zakres działania kontroli wewnętrznej określa jej regulamin. 

§ 14 

1. Audytor wewnętrzny wykonuje swoje obowiązki na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, 
z późn. zm.). 

2. Do zadań audytora wewnętrznego naleŜy w szczególności: 
a) identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością Uczelni, w szczególności 

ocena efektywności zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, 
b) opiniowanie skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym systemie, 
c) dostarczanie Rektorowi, w oparciu o ocenę systemów kontroli wewnętrznej, 

racjonalnego zapewnienia, Ŝe Uczelnia działa prawidłowo, 
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d) sprawozdawczość z poczynionych ustaleń i gdzie to moŜliwe, przedstawianie uwag 
i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania jednostki w danym 
obszarze, 

e) w zakresie określonym planem audytu, badanie wiarygodności sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego pod 
względem przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach 
rachunkowych z dowodami księgowymi oraz zgodności sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego z zapisami w księgach 
rachunkowych, 

f) dokonywanie oceny skuteczności systemów zarządzania ryzykiem i kierowania 
Uczelnią, 

g) dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu 
wydatków, uzyskiwania moŜliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych 
środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań 
finansowych, 

h) dokonywanie czynności doradczych na wniosek Rektora, 
i) wykonywanie audytów wewnętrznych na wniosek Prezesa Rady Ministrów. 

 
§ 15 

 
1. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych wykonuje swoje zadania na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631). 

2. Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych naleŜy w szczególności: 
a) organizowanie, nadzorowanie w Uczelni ochrony informacji niejawnych, 

prawidłowego obiegu niejawnych dokumentów i materiałów, a takŜe nadzór nad 
kancelarią tajną, 

b) opracowywanie planów ochrony informacji niejawnych w Uczelni i planów 
postępowania z materiałami zawierającymi takie informacje, zawierające między 
innymi zasady ich klasyfikacji, obiegu, ewidencji i archiwizacji, 

c) określanie w Uczelni stanowisk pracy oraz rodzajów prac zleconych, z którymi moŜe 
łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla kaŜdej klauzuli tajności, 
prowadzenie ich wykazu, a takŜe osób dopuszczonych do pracy lub słuŜby na 
stanowiskach, z którymi wiąŜe się dostęp do informacji niejawnych, 

d) przeprowadzanie postępowań sprawdzających pracowników Uczelni zajmujących 
stanowiska, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych, 

e) kontrola realizacji ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów 
o ochronie tych informacji, w tym kontrola ewidencji, obiegu dokumentów 
i materiałów niejawnych, a takŜe bieŜące informowanie Rektora o jej wynikach, 

f) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
a takŜe udzielanie informacji oraz doradztwa w zakresie ochrony informacji 
niejawnych, a takŜe udzielanie informacji oraz doradztwa w zakresie zapewnienia 
w Uczelni ochrony informacji niejawnych, 

g) współpraca ze słuŜbami ochrony państwa w zakresie realizacji ochrony informacji 
niejawnych oraz informowanie na bieŜąco Rektora o przebiegu tej współpracy. 

 
§ 16 

 
Do zadań pracownika wykonującego pracę w zakresie spraw obronnych oraz obrony cywilnej 
naleŜy: 

a) realizowanie w Uczelni wszelkich spraw związanych z jej obronnością, 
b) wykonywanie zadań Uczelni w zakresie obrony cywilnej, 
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c) sprawowanie nadzoru nad magazynem sprzętu obrony cywilnej, 
d) przestrzeganie przepisów związanych z ochroną tajemnicy państwowej i słuŜbowej. 

 
§ 17 

 
1. Do zadań dyrektora ds. zakładów doświadczalnych naleŜy koordynowanie działalności 

zakładów doświadczalnych w zakresie: 
a) zapewnienia jednostkom organizacyjnym Uczelni warunków realizacji zadań 

badawczych i dydaktycznych w zakładach doświadczalnych, 
b) wdraŜania do produkcji wyników badań jednostek organizacyjnych Uczelni, 
c) planowania i bilansowania działalności gospodarczej zakładów doświadczalnych. 

2. Dyrektorowi ds. zakładów doświadczalnych bezpośrednio podlega biuro dyrektora ds. 
zakładów doświadczalnych. 

3. Do zadań biura ds. zakładów doświadczalnych naleŜy: 
a) przygotowywanie i sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych i gospodarczych 

oraz opracowywanie danych statystycznych, dotyczących funkcjonowania 
poszczególnych zakładów, 

b) prowadzenie obsługi kancelaryjnej rady ds. zakładów doświadczalnych, 
c) prowadzenie doraźnej lustracji w zakładach doświadczalnych i audytu we wszystkich 

dziedzinach działalności, 
d) prowadzenie dokumentacji spraw personalnych kierujących zakładami 

doświadczalnymi. 
 

§ 18 
 

Administrator bezpieczeństwa informacji realizuje zadania w zakresie danych osobowych 
przetwarzanych w systemie informatycznym Uczelni, a w szczególności: 

a) prowadzi rejestr osób upowaŜnionych do przetwarzania danych osobowych, 
b) nadzoruje funkcjonowanie mechanizmów uwierzytelniania uŜytkowników w systemie 

informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontroli dostępu do danych 
osobowych, 

c) nadzoruje wykonywanie kopii awaryjnych, ich przechowywanie oraz okresowe 
sprawdzanie pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku 
awarii systemu, 

d) nadzoruje przeglądy, konserwacje oraz uaktualnienia systemu informatycznego 
słuŜącego do przetwarzania danych osobowych, 

e) podejmuje stosowane działania zgodnie z polityką bezpieczeństwa w przypadku 
otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego lub 
informacji o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń wskazujących na 
naruszenie bezpieczeństwa danych. 

 
§ 19 

 
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą koordynuje planowanie i wykonanie prac 
naukowo-badawczych oraz rozdział środków finansowych na ich realizację, sprawuje ogólny 
nadzór nad sprawami wdroŜeń, publikacji i informacji o realizowanych w Uczelni badaniach 
naukowych i ich wynikach oraz kieruje przygotowaniem planów współpracy z zagranicą 
i nadzoruje ich wykonanie. Prorektor w szczególności: 

a) nadzoruje opracowanie planów działalności naukowej i jej realizację, 
b) koordynuje rozdział środków finansowych na realizację prac badawczych, 
c) nadzoruje plany konferencji naukowych, seminariów i sympozjów, 
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d) nadzoruje sprawy wynalazczości i upowszechnienia osiągnięć naukowych oraz 
informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej, a takŜe system biblioteczno-
informacyjny Uczelni, 

e) sprawuje ogólny nadzór nad działalnością wydawniczą Uczelni w zakresie publikacji 
naukowych i prac promocyjnych, publikacji popularnonaukowych oraz 
wdroŜeniowych, 

f) inicjuje i koordynuje współpracę w zakresie badań i wdroŜeń ich wyników 
z krajowymi jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi, 

g) nadzoruje realizację naukowych staŜy zagranicznych nauczycieli akademickich, 
h) nadzoruje funkcjonowanie umów o współpracy z placówkami zagranicznymi, 
i) zatwierdza plany wyjazdów naukowych pracowników za granicę oraz pobytu 

w Polsce gości z zagranicznych ośrodków naukowych, 
j) pełni inne obowiązki szczegółowe na podstawie upowaŜnienia udzielonego przez 

Rektora. 

§ 20 

Prorektorowi właściwemu ds. nauki i współpracy z zagranicą bezpośrednio podlegają: 
a) Dział Nauki, 
b) Dział Współpracy z Zagranicą, 
c) Dział Wydawnictw, 
d) Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką, 
e) Zakład Graficzny. 

§ 21 

Do zadań Działu Nauki i jego kierownika naleŜy: 
a) obsługa i koordynacja współpracy Uczelni z ministrem właściwym ds. szkolnictwa 

wyŜszego, zwanego dalej Ministrem, w zakresie badań naukowych i prac badawczo-
rozwojowych, 

b) wnioskowanie do Ministra o przyznanie dotacji na badania realizowane w ramach 
działalności statutowej, 

c) przygotowywanie danych finansowych i koordynacja prac związanych 
z przygotowaniem przez wydziały informacji rocznej o merytorycznych i finansowych 
wynikach działalności statutowej; sprawdzanie dokumentacji pod względem 
formalnym i finansowym i przekazywanie dokumentacji do Ministra, 

d) koordynacja prac związanych z przygotowaniem ankiety jednostki, w tym 
opracowywanie części danych do ankiet wydziałowych, 

e) uruchamianie procedury związanej z oceną parametryczną wydziałów dokonywaną 
przez Ministra oraz koordynacja prac w tym zakresie, 

f) wnioskowanie do Ministra o przyznanie dotacji na badania realizowane w ramach 
badań własnych, 

g) zbieranie danych i opracowywanie sprawozdania z wykonania badań realizowanych 
w ramach badań własnych; przekazywanie kompletnej dokumentacji sprawozdania do 
Ministra, 

h) koordynacja całości spraw związanych ze składaniem wniosków do Ministra 
o finansowanie projektów badawczych i celowych oraz obsługa administracyjno-
formalna realizowanych projektów, 

i) koordynacja spraw związanych ze składaniem raportów etapowych/końcowych 
z realizowanych w Uczelni projektów, 

j) koordynacja spraw związanych z przyjmowaniem zleceń z zewnątrz na wykonanie 
prac badawczych, usługowych i ekspertyz, 

k) opracowywanie projektów zasad podziału środków finansowych na badania naukowe, 
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l) prowadzenie dokumentacji prac badawczych i podziału środków finansowych, 
m) koordynacja przedsięwzięć i wniosków z jednostek Uczelni mających na celu 

pozyskanie środków finansowych na badania z krajowych źródeł zewnętrznych, 
n) koordynacja spraw związanych z uzyskaniem zgody na prowadzenie badań, 

wydawanej przez Lokalną Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach 
w świetle ustawy o ochronie zwierząt, oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym 
zakresie, 

o) koordynacja prac i przygotowywanie danych do sprawozdawczości z realizowanych 
w Uczelni badań naukowych, 

p) koordynacja spraw związanych z procedurą uruchamiania i realizacji grantów 
interdyscyplinarnych realizowanych przez zespoły badawcze uczelni poznańskich; 
prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie, 

q) prowadzenie spraw zainicjowanych przez Rektora i prorektora ds. nauki i współpracy 
z zagranicą, 

r) obsługa administracyjna prac Senackiej Komisji ds. Nauki. 
 

§ 22 
 

Do zadań Działu Współpracy z Zagranicą i jego kierownika naleŜy: 
a) obsługa zagranicznych wyjazdów słuŜbowych pracowników naukowych oraz pobytu 

zagranicznych gości Uczelni, 
b) realizacja współpracy z zagranicą wynikającej z zawartych umów o współpracy, 
c) utrzymywanie kontaktów z fundacjami zagranicznymi i polskimi, związanymi 

z realizacją projektów naukowych, 
d) kompletowanie materiałów do planów współpracy i umów z ośrodkami 

zagranicznymi, 
e) koordynowanie działań związanych z uczestnictwem pracowników naukowych, 

studentów i doktorantów Uczelni w programach międzynarodowych, 
f) obsługa i opieka nad zagranicznymi doktorantami i staŜystami. 

 
§ 23 

 
Do zadań Działu Wydawnictw i jego kierownika naleŜy: 

a) wykonywanie opracowań redakcyjnych i korekty wydawniczej publikacji, 
b) przygotowywanie umów z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie prac 

wydawniczych, 
c) prowadzenie dokumentacji i rozliczanie kosztów pozycji wydawniczych, 
d) ustalanie cen i wysokości nakładów, obliczanie objętości prac, 
e) przyjmowanie, magazynowanie i dystrybucja nakładów, 
f) opracowywanie rocznych planów wydawniczych. 

 
§ 24 

 
Do zadań Biura Promocji i Współpracy z Praktyką naleŜy: 

a) prowadzenie działalności promocyjnej osiągnięć naukowych i dydaktycznych 
Uczelni, 

b) inicjowanie, rozwijanie i koordynowanie róŜnych form kontaktów Uczelni z praktyką 
rolniczą i przemysłową, 

c) ochrona prawna wyników prac naukowo-badawczych, 
d) inicjowanie wdraŜania wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej oraz 

prowadzenie obsługi prawnej i administracyjnej w tym zakresie. 
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§ 25 

1. Do zadań Zakładu Graficznego i jego kierownika naleŜy wykonywanie usług 
poligraficznych. 

2. Zakład Graficzny funkcjonuje w oparciu o regulamin wydany przez kanclerza. 

§ 26 

Prorektor ds. kadr naukowych i rozwoju Uczelni kieruje pracami związanymi 
z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy, awansami i ocenami 
nauczycieli akademickich, kieruje sprawami kadrowymi pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi zatrudnionych w wydziałowych, pozawydziałowych 
i ogólnouczelnianych jednostkach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz koordynuje 
przygotowanie i nadzoruje realizację planów i programów rozwoju Uczelni. Prorektor 
w szczególności: 

a) podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia, urlopów naukowych i otwierania 
konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich oraz studiów doktoranckich, 

b) koordynuje przeprowadzanie okresowych ocen nauczycieli akademickich, 
c) podejmuje decyzje w sprawach nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku 

pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w wydziałowych, 
pozawydziałowych i ogólnouczelnianych jednostkach naukowo-dydaktycznych 
i dydaktycznych, 

d) dysponuje środkami przeznaczonymi na stypendia naukowe i fundusz stypendialny 
dla pracowników Uczelni, 

e) dokonuje rozdziału funduszu przeznaczonego na zakupy inwestycyjne oraz nadzoruje 
jego wykorzystanie, 

f) nadzoruje i koordynuje realizację przyjętych przez organy Uczelni programów i zadań 
związanych z rozwojem jej bazy materialnej i wyposaŜenia, w tym: inwestycji 
aparaturowych, inwestycji budowlanych, gospodarki majątkiem trwałym, 

g) nadzoruje realizację zamówień publicznych, 
h) nadzoruje celowość i wielkość obciąŜeń z tytułu umów - zleceń spoza zakresu badań 

naukowych i działalności dydaktycznej, 
i) koordynuje przygotowanie długofalowych planów i programów rozwoju Uczelni na 

tle jej funkcji w wymiarze międzynarodowym, krajowym, regionalnym, 
j) pełni inne obowiązki szczegółowe na podstawie upowaŜnienia udzielonego przez 

Rektora. 

§ 27 

Prorektorowi właściwemu ds. kadr i rozwoju uczelni podlegają bezpośrednio: 
a) Dział Rozwoju Uczelni, 
b) Dział Osobowy i Spraw Socjalnych, 
c) Ośrodek Informatyki, 
d) Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej. 

§ 28 

Do zadań Działu Rozwoju Uczelni i jego kierownika naleŜy: 
a) opracowywanie wniosków opisowych do wystąpień – wniosków o tytuł naukowy 

profesora oraz przekazywanie dokumentacji do instytucji centralnych, 
b) przekazywanie zawiadomień o nadanych w Uczelni stopniach naukowych doktora 

i doktora habilitowanego do ministerstwa oraz kart informacyjnych SYNABA do 
krajowego rejestru prac naukowych, 
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c) rejestrowanie umów o dzieło zawieranych w ramach kompetencji działu, 
d) uzupełnianie składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie 

w przewodach doktorskich z dyscyplin dodatkowych i języków obcych, 
e) prowadzenie dokumentacji związanej z uczelnianymi stypendiami naukowymi: 

doktorskimi i habilitacyjnymi oraz stypendiami z własnego funduszu stypendialnego, 
w części dla pracowników i doktorantów, 

f) prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów naukowych, 
g) koordynowanie działalności studiów doktoranckich w zakresie administracyjnym: 

współpraca z kierownikami studiów, współpraca z doktorantami, działalność 
informacyjna, 

h) wydawanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie studiów doktoranckich (przed 
1994 r.) i asystenckich studiów przygotowawczych, 

i) organizowanie uroczystości promocyjnej – wręczenia dyplomów doktorskich 
i habilitacyjnych oraz wspieranie organizacyjne pozostałych uroczystości 
akademickich, 

j) informowanie o moŜliwości ubiegania się o stypendia krajowych instytucji/fundacji 
wspierających rozwój naukowy oraz weryfikacja takich wniosków. 

 
§ 29 

 
Do zadań Działu Osobowego i Spraw Socjalnych i jego kierownika naleŜy: 

a) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy, 
b) prowadzenie i ewidencjonowanie róŜnych form kształcenia i dokształcania 

pracowników, 
c) przygotowywanie wniosków o odznaczenia, wyróŜnienia, nagrody, kary i awanse, 
d) prowadzenie i opracowywanie informacji o dyscyplinie pracy oraz nieobecnościach 

w pracy, 
e) analizowanie stanu zatrudnienia i struktury kwalifikacji pracowników zatrudnionych 

w poszczególnych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, 
f) wystawianie i wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych i zniŜkowych, 
g) współuczestniczenie w kompletowaniu dokumentów oraz prowadzenie rejestru 

pracowników odchodzących na emerytury i renty, 
h) organizowanie wczasów i innych form wypoczynku pracowników, emerytów i ich 

rodzin, 
i) przygotowywanie dokumentów dotyczących udzielania świadczeń z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
j) prowadzenie obsługi posiedzeń Komisji Socjalno-Bytowej. 

 
§ 30 

 
Do zadań Działu Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej i jego kierownika naleŜy: 

a) opracowywanie planów i list zakupów aparatury naukowo-badawczej i dydaktycznej, 
b) opracowywanie propozycji zasad rozdziału środków własnych Uczelni 

przeznaczonych na aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną, zgodnie 
z wytycznymi właściwych Komisji Rektorskich, 

c) organizowanie posiedzeń i prac Rektorskiej Komisji ds. Aparatury, 
d) prowadzenie i dokumentowanie zakupów aparatury naukowo-badawczej 

i dydaktycznej, zgodnie z wytycznymi Rektorskiej Komisji ds. Aparatury oraz 
Rektorskiej Komisji ds. Informatyki, we współpracy z Biurem Zamówień 
Publicznych, 

e) kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków finansowanych w ramach 
inwestycji celowych, 
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f) realizacja i rozliczanie sfinalizowanych celowych inwestycji aparaturowych, 
g) ewidencjonowanie i realizacja wniosków o zakup aparatury naukowo-badawczej 

i dydaktycznej, finansowanej z róŜnych źródeł, dla wszystkich jednostek 
organizacyjnych Uczelni, 

h) przygotowywanie, zakup wraz z rejestracją oprogramowania narzędziowego, 
uŜytkowego i specjalistycznego, 

i) prowadzenie i dokumentowanie procedur przetargowych zgodnie z obowiązującym 
przepisami, 

j) współpraca z jednostkami naukowymi w zakresie pozyskiwania subwencji w tzw. 
dyscyplinach nominowanych, 

k) koordynowanie i prowadzenie prac Rektorskiej Komisji Likwidacyjnej, 
l) prowadzenie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem aparatury specjalnej, 
m) ewidencjonowanie i sporządzanie dokumentów odbioru technicznego w zakresie 

środków trwałych, 
n) konserwacja i naprawa środków audiowizualnych, 
o) obsługa techniczna środków dydaktycznych i audiowizualnych w organizowanych 

przez Uczelnię wykładach, seminariach, konferencjach naukowych oraz 
uroczystościach uczelnianych i wydziałowych. 

 
§ 31 

 
Do zadań Ośrodka Informatyki i jego kierownika naleŜy: 

a) zarządzanie centralnymi serwerami i usługami sieciowymi, 
b) nadzorowanie wszystkich serwerów i usług zlokalizowanych w sieci, 
c) zapewnienie dostępu do Internetu i usług sieciowych na poziomie styku z siecią 

lokalną, 
d) koordynowanie działań w zakresie rozbudowy i eksploatacji sieci, 
e) określanie standardów dotyczących infrastruktury technicznej, w tym osprzętu 

sieciowego i serwerów, 
f) nadzór nad pracą sieci, określanie i wdraŜanie polityki bezpieczeństwa, 
g) zarządzanie urządzeniami sieciowymi i wspomagającymi we wszystkich węzłach 

wchodzących w skład sieci, 
h) monitorowanie stanu infrastruktury technicznej oraz usług świadczonych w sieci, 
i) przydział adresów IP i nazw domenowych, prowadzenie DNS, konfigurowanie 

routerów, bram i mostów, 
j) zakładanie i aktualizacja kont pocztowych pracowników oraz jednostek 

organizacyjnych Uczelni, archiwizacja poczty, 
k) projektowanie, tworzenie i aktualizacja strony WWW Uczelni oraz działów 

administracji centralnej, 
l) utrzymanie i archiwizacja programów i baz danych administracji centralnej, 
m) obsługa drukarek sieciowych administracji, 
n) opieka nad stanowiskami komputerowymi administracji centralnej: podłączanie 

komputerów, terminali graficznych i drukarek do sieci, instalacja i konfiguracja 
systemów i programów, pomoc uŜytkownikom, 

o) koordynowanie współpracy działów administracji i dziekanatów z firmami 
programistycznymi świadczącymi serwis systemów informatycznych 
wspomagających pracę tych jednostek. 

 
§ 32 

 
Prorektor ds. studiów nadzoruje proces kształcenia na wszystkich poziomach i we wszystkich 
systemach studiów, kieruje systemem pomocy materialnej dla studentów, współpracuje 
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z samorządem studenckim i sprawuje opiekę nad działalnością organizacji studenckich. 
Prorektor w szczególności: 

a) nadzoruje powoływanie, przekształcanie i likwidację kierunków studiów oraz 
specjalności, 

b) organizuje i nadzoruje rekrutację na studia, 
c) sprawuje nadzór nad tokiem studiów oraz realizacją planów i programów studiów, 

a takŜe nadzoruje inne formy kształcenia (poza systemami studiów istniejącymi 
w Uczelni), 

d) zawiera umowy na realizację zajęć dydaktycznych, 
e) dysponuje funduszami przeznaczonymi na działalność dydaktyczną i funduszem 

stypendialnym dla studentów oraz sprawuje nadzór nad przyznawaniem miejsc 
w domach studenckich i świadczeń w zakresie pomocy materialnej dla studentów, 

f) inspiruje, wspiera i promuje wydawnictwa dydaktyczne Uczelni (podręczniki, 
skrypty, materiały dydaktyczne), 

g) wspiera i nadzoruje działalność organizacji i stowarzyszeń studenckich, kół 
naukowych, studenckich inicjatyw artystycznych i społecznych, 

h) podejmuje decyzje w sprawach nagradzania i karania studentów, 
i) sprawuje nadzór nad zgromadzeniami organizowanymi przez studentów Uczelni, 
j) pełni inne obowiązki szczegółowe na podstawie upowaŜnienia udzielonego przez 

Rektora. 
 

§ 33 
 

Prorektorowi właściwemu ds. studiów bezpośrednio podlegają: 
a) Dział Studiów i Spraw Studenckich z Sekcją Studenckich Spraw Bytowych, 
b) Biuro Promocji Zawodowej Absolwentów i Studentów. 

 
§ 34 

 
Do zadań Działu Studiów i Spraw Studenckich i jego kierownika naleŜy: 

a) prowadzenie ewidencji studentów, ewidencjonowanie programów i planów studiów 
oraz opracowywanie semestralnych rozkładów zajęć, 

b) kontrolowanie planów obciąŜeń dydaktycznych jednostek naukowo-dydaktycznych 
i dydaktycznych oraz rozliczanie pensum i innych naleŜności za działalność 
dydaktyczną, 

c) przygotowywanie i koordynowanie rekrutacji na studia, promocja kierunków, „Drzwi 
Otwartych”, Informatora o studiach, 

d) organizowanie roku akademickiego i toku studiów, 
e) przedłuŜanie legitymacji studenckich, 
f) ewidencjonowanie organizacji studenckich, kół naukowych i innych form działalności 

studenckiej, organizacja Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych, 
g) przygotowywanie w porozumieniu z samorządem studentów preliminarza funduszy na 

działalność kulturalną i naukową studentów oraz nadzorowanie wydatków z tych 
funduszy, 

h) rejestracja wniosków dotyczących kredytów studenckich i zaświadczeń absolwentów 
znajdujących się w grupie najlepszych w ramach 5% i 25% oraz wniosków studentów 
o szkolenie z zakresu przysposobienia obronnego, 

i) prowadzenie gospodarki drukami akcydensowymi (indeksy, legitymacje studenckie), 
rejestracja druków świadectw studiów podyplomowych, druków dyplomów, 

j) koordynowanie i nadzorowanie pracy Sekcji Studenckich Spraw Bytowych w zakresie 
przydzielania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, gospodarowanie 
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miejscami w domach studenckich, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie 
pomocy materialnej oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie, 

k) obsługa komisji ds. nagród i wyróŜnień studentów oraz prowadzenie dokumentacji 
w tym zakresie, 

l) organizowanie uroczystości absolutoryjnych, 
m) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących studentów, 
n) przygotowywanie materiałów do kształcenia na odległość, 
o) ubezpieczenie studentów i prowadzenie dokumentacji, 
p) sporządzanie planów rezerwacji pomieszczeń dydaktycznych, 
q) opracowywanie wniosków z rad wydziałów o przyznanie Stypendiów Ministra, 
r) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w sprawach dotyczących dydaktyki, 

studentów i rekrutacji, materiałów niezbędnych do sprawozdania Rektora z dydaktyki, 
opracowywanie danych do raportów samooceny dla Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej i Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej, obsługa i przygotowywanie 
materiałów na posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 

s) obsługa Rektorskiej Rady Dydaktycznej, Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek 
Dydaktycznych, komisji dyscyplinarnej i innych, 

t) uwierzytelnianie dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 
świadectw ukończenia studiów podyplomowych. 

 
§ 35 

 
Do zadań Sekcji Studenckich Spraw Bytowych naleŜy: 

a) gospodarowanie miejscami zakwaterowania dla studentów, 
b) realizacja pomocy materialnej dla studentów wraz z obsługą techniczną 

wydziałowych komisji socjalnych, 
c) przyjmowanie i prowadzenie dokumentacji stypendialnej oraz listy wypłat, 
d) informowanie o funkcjonowaniu zasad i rozwiązań zawartych w instrukcjach 

i regulaminach dotyczących przyznawania pomocy materialnej dla studentów, 
e) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pomocy materialnej oraz zakwaterowania. 

 
§ 36 

 
Do zadań Biura Promocji Zawodowej Absolwentów i Studentów naleŜy: 

a) dostarczanie studentom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy 
i moŜliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staŜy i praktyk zawodowych, 
c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych 

znalezieniem pracy, 
d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca 

pracy oraz staŜe zawodowe, 
e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 
f) analiza sytuacji na rynku pracy, 
g) dokonywanie analizy programów nauczania i form kształcenia Uczelni pod kątem ich 

przydatności na aktualnym i przyszłym rynku pracy, 
h) zgłaszanie propozycji dotyczących studiów podyplomowych oraz seminariów, 

kursów, szkoleń oraz konsultacji, ukierunkowanych na uaktualnianie i poszerzanie 
wiedzy absolwentów, 

i) inicjowanie rozwiązań organizacyjnych zwiększających szanse zatrudnienia 
absolwentów i studentów Uczelni. 
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§ 37 
 

1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące jej 
mienia w zakresie zwykłego zarządu Uczelni, z wyłączeniem spraw zastrzeŜonych 
w ustawie lub statucie dla organów Uczelni. Kanclerz: 
a) zapewnia, w porozumieniu z Rektorem, wykonanie uchwał Senatu w zakresie 

wymagającym działań administracyjnych, 
b) wydaje zarządzenia w sprawach określonych przepisami wewnętrznymi Uczelni oraz 

pisma okólne, 
c) zapewnia właściwą organizację wewnętrzną administracji oraz prawidłowy obieg 

informacji i dokumentacji, 
d) nadzoruje naleŜyte wykorzystanie obiektów i urządzeń Uczelni oraz zapewnia 

utrzymanie w nich właściwych warunków sanitarnych, 
e) dba o powiększenie i modernizację bazy lokalowej, 
f) nadzoruje wykonanie inwestycji i remontów prowadzonych przez Uczelnię, a takŜe 

zaopatrzenie Uczelni w niezbędne materiały i urządzenia z wyłączeniem aparatury 
naukowej, 

g) zapewnia właściwą ochronę mienia i prawidłową gospodarkę rzeczowymi 
składnikami majątku Uczelni, utrzymanie porządku i czystości, konserwację urządzeń 
oraz właściwe wykorzystanie transportu Uczelni, 

h) reprezentuje Uczelnię w stosunkach prawnych z innymi podmiotami w ramach 
upowaŜnienia udzielonego przez Rektora, 

i) odpowiada za łączną wysokość zobowiązań do zaciągnięcia w poszczególnych 
rodzajach kosztów w danym roku finansowym według zarządzenia wydanego przez 
Rektora, a takŜe czuwa nad prawidłowym i racjonalnym ich wykorzystaniem, 

j) prowadzi politykę zatrudnienia oraz decyduje w sprawach kadrowych, płacowych 
i dyscyplinarnych wobec pracowników administracyjnych i obsługi, 

k) organizuje i nadzoruje działalność socjalno-bytową, 
l) nadzoruje przestrzeganie regulaminu pracy, 
m) organizuje i nadzoruje działalność zastępcy kanclerza – kwestora, zastępcy kanclerza 

ds. administracyjno-gospodarczych oraz zastępcy kanclerza ds. technicznych, 
n) czuwa nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zaleceń pokontrolnych, 
o) przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków i powoduje ich właściwe 

załatwianie, 
p) prowadzi inne sprawy określone pełnomocnictwem Rektora. 

2. W zakresie powierzonych mu spraw kanclerz Uczelni działa samodzielnie i w granicach 
swego umocowania podejmuje wszelkie decyzje z upowaŜnienia Rektora oraz akceptuje 
dokumenty finansowe. 

 

§ 38 
 

Kanclerzowi bezpośrednio podlegają: 
a) kwestor, 
b) zastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych, 
c) zastępca kanclerza ds. technicznych, 
d) sekretariat kanclerza, 
e) Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych. 

 
§ 39 

 
1. Kwestor – zastępca kanclerza pełni funkcję głównego księgowego, kieruje kwesturą, 

a w szczególności: 
a) kieruje działalnością finansową Uczelni, 
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b) przygotowuje projekt planu rzeczowo-finansowego Uczelni w części finansowej (plan 
finansowy), 

c) sporządza informację o stanie wykonania planu rzeczowo-finansowego, 
d) sporządza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego, 
e) prowadzi stałą kontrolę dyspozycji i zobowiązań finansowych, 
f) przygotowuje wnioski kredytowe, 
g) przygotowuje kryteria wyboru biegłego rewidenta dokonującego badania rocznego 

sprawozdania finansowego Uczelni. 
2. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy. 
3. Kwestorowi bezpośrednio podlegają: 

a) zastępca kwestora, 
b) Dział Księgowości, 
c) Dział Finansowy, 
d) Dział Płac i Stypendiów, 
e) Dział Ewidencji Środków Materialnych, 
f) samodzielne stanowisko ds. analiz ekonomicznych. 

 
§ 40 

 
Do zadań zastępcy kwestora naleŜy: 

a) bezpośrednia kontrola dokumentacji i nadzór nad pracą kwestury, 
b) przygotowywanie sprawozdawczości z wykonania planu rzeczowo-finansowego dla 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego oraz sprawozdawczości dla PFRON, 
c) opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego, 
d) analiza przychodów i kosztów wydziałów, 
e) rozliczanie operacji dewizowych, 
f) akceptacja dokumentów gotówkowych do realizacji, 
g) zatwierdzanie faktur VAT wystawianych przez Uczelnię, 
h) wykonywanie wszystkich czynności naleŜących do obowiązków kwestora pod jego 

nieobecność w zakresie posiadanego pełnomocnictwa. 
 

§ 41 
 

Do zadań Działu Księgowości i jego kierownika naleŜy: 
a) przygotowywanie i dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych do 

przetworzenia, 
b) wprowadzanie dokumentów źródłowych do systemu komputerowego oraz 

kontrolowanie prawidłowości wprowadzonych danych, 
c) sporządzanie miesięcznych wydruków i analizowanie kont syntetycznych, w tym 

działalności finansowo wyodrębnionej, 
d) uzgadnianie kosztów oraz okresowe rozliczanie kosztów pośrednich wszystkich 

rodzajów działalności, 
e) opracowywanie informacji ekonomicznych o wykorzystaniu środków dla 

poszczególnych jednostek organizacyjnych, 
f) sporządzanie okresowej sprawozdawczości, 
g) przygotowywanie dokumentów do windykacji naleŜności, 
h) archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych. 

 
§ 42 

 
Do zadań Działu Finansowego i jego kierownika naleŜy: 

a) przygotowywanie informacji niezbędnych do opracowywania planów finansowych, 
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b) wykonywanie wszystkich operacji finansowo-kasowych i bankowych środków 
obrotowych i dewizowych oraz ich bieŜąca kontrola z wyjątkiem przelewów 
wynagrodzeń osobowych, umów cywilno-prawnych oraz stypendiów, 

c) rozliczanie prac naukowo-badawczych, 
d) fakturowanie naleŜności, 
e) współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie rozliczania podatku od towarów 

i usług VAT oraz opłat skarbowych, 
f) prowadzenie obowiązującej ewidencji druków finansowych ścisłego zarachowania, 
g) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowych pozostających w dziale. 

 
§ 43 

 
Do zadań Działu Płac i Stypendiów i jego kierownika naleŜy: 

a) sporządzanie list płatniczych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz zasiłków 
chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich; prowadzenie kart zasiłkowych 
i ustalanie podstaw do ww. świadczeń, 

b) prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych, 

c) obsługa pracowników Uczelni w ramach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
obsługa programu Płatnik, rozliczanie nadpłat wynikających z przekroczenia 
30-krotności podstawy do ubezpieczeń emerytalno-rentowych, obsługa osób 
zatrudnionych na umowy cywilnoprawne oraz studentów powyŜej 26 roku Ŝycia 
w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 

d) kompletowanie dokumentów emerytalno-rentowych oraz prowadzenie ewidencji 
wniosków, 

e) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników 
w celu ustalenia kapitału początkowego, 

f) sporządzanie list stypendialnych dla doktorantów Uczelni; obsługa doktorantów 
w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i na Ŝycie; prowadzenie rejestru 
ubezpieczonych, przyjmowanie do realizacji list stypendialnych dla studentów 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; przekazywanie stypendiów drogą 
elektroniczną na konta osobiste, 

g) obliczanie w ciągu roku list na dodatkowe wypłaty takie jak: 
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów, 
- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne, 
- ryczałt za uŜywanie samochodu prywatnego do celów słuŜbowych, 
- refundacja kosztów ubezpieczenia za wyjazdy zagraniczne dla pracowników, 
- nagrody wdroŜeniowe, 
- stypendia naukowe dla pracowników (doktorskie i habilitacyjne), 

h) prowadzenie ewidencji kont osobistych pracowników zatrudnionych na umowę 
o pracę i umowy cywilnoprawne i realizowanie przelewów drogą elektroniczną, 

i) wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników i byłych 
pracowników, 

j) przechowywanie i zabezpieczanie list płac, stypendialnych, wypłat dodatkowych oraz 
dokumentacji płacowej. 

 
§ 44 

 
Do zadań Działu Ewidencji Środków Materialnych i jego kierownika naleŜy: 

a) prowadzenie ewidencji syntetycznej rzeczowych składników majątkowych Uczelni, 
b) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz rozliczanie amortyzacji, 
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c) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów stanowiących własność 
Uczelni, 

d) prowadzenie ewidencji pozabilansowej rzeczowych składników majątku, nabytych 
lub wytworzonych w toku realizacji działalności badawczej, 

e) wstępne kontrolowanie dokumentów dotyczących obrotu rzeczowymi składnikami 
majątku, 

f) kontrolowanie i uzgadnianie ewidencji rzeczowych składników majątku 
poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, 

g) prowadzenie ewidencji rozrachunków z tytułu nadwyŜek i niedoborów. 
 

§ 45 
 

Do podstawowych zadań pracownika na stanowisku ds. analiz ekonomicznych naleŜy: 
a) przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planu rzeczowo-finansowego, 
b) sporządzanie na podstawie danych księgowych zestawień kosztów i przychodów 

w róŜnych przekrojach i ich analizowanie, 
c) sporządzanie innych zestawień z danymi niezbędnymi do analiz szczegółowych 

zleconych przez kwestora, 
d) śledzenie na bieŜąco przepisów finansowo-księgowych i informowanie w tym 

zakresie kwestora, z-cy kwestora i podległych komórek organizacyjnych, 
e) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania przez kwestora projektów 

przepisów wewnętrznych odnoszących się do spraw finansowych i ich dokumentacji. 
 

§ 46 
 

1. Zastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych organizuje i nadzoruje całokształt 
zadań związanych z: 
a) administrowaniem budynkami i budowlami oraz terenami Uczelni, 
b) prowadzeniem kancelarii ogólnej oraz archiwizacją akt, 
c) działalnością administracyjno-gospodarczą domów studenckich, 
d) gospodarką materiałowo-magazynową i transportową. 

2. Zastępcy kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych bezpośrednio podlegają: 
a) Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia, 
b) Kancelaria Ogólna, 
c) Archiwum Uczelniane, 
d) Dział Inwentaryzacji, 
e) Domy Studenckie i Stołówka, 
f) Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami. 

 
§ 47 

 
Do zadań Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia i jego kierownika naleŜy: 

a) utrzymywanie porządku i czystości w obiektach i na terenach naleŜących do Uczelni 
oraz ich ochrona, 

b) dbanie o estetykę zieleni wokół obiektów i na terenach Uczelni, 
c) prowadzenie ewidencji i gospodarowanie zasobami materialnymi Uczelni 

znajdującymi się na stanie działu, 
d) prowadzenie ewidencji zasobów budowlanych Uczelni, 
e) obsługa gospodarcza sal wykładowych (ogólnodostępnych) będących na stanie działu 

w zakresie wyposaŜenia, 
f) prowadzenie obsługi gospodarczej uroczystości uczelnianych i państwowych 

(inauguracja roku akademickiego, absolutorium, promocje doktorskie, flagowanie 
budynków, uroczystości pogrzebowe, itp.), 



 

 

19 

g) konserwacja i naprawa wyposaŜenia dydaktycznego i gospodarczego, 
h) ubezpieczenie obiektów Uczelni i rozliczanie szkód, 
i) organizowanie przewozów osobowych i towarowych na potrzeby Uczelni, 
j) utrzymywanie środków transportowych będących na stanie działu w sprawności 

technicznej oraz prowadzenie gospodarki tymi środkami w zakresie ich eksploatacji, 
k) prowadzenie ewidencji i rozliczanie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, 
l) opracowywanie planów i listy zakupów dostaw i usług na potrzeby jednostek 

i komórek uczelnianych na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań, 
m) prowadzenie i dokumentowanie procedur przetargowych zgodnie z obowiązującym 

przepisami, 
n) dokonywanie zakupów i prowadzenie dystrybucji materiałów biurowych 

i administracyjnych, odzieŜy roboczej i ochronnej, środków higieny osobistej 
i czystościowych oraz środków dla działalności naukowo-dydaktycznej i badawczej, 

o) dokonywanie zakupów odczynników chemicznych, preparatów biochemicznych, 
gazów technicznych oraz szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego, 

p) realizowanie zamówień na materiały i surowce składane przez jednostki i komórki 
organizacyjne, 

q) prowadzenie ewidencji rozliczeń materiałowych, 
r) prowadzenie magazynu materiałów niebezpiecznych, 
s) koordynowanie i prowadzenie prac Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji 

wyposaŜenia administracyjno-gospodarczego, 
t) prowadzenie i dokumentowanie usług utylizacji odczynników chemicznych, zlewek 

poreakcyjnych oraz sprzętu elektronicznego i wyposaŜenia gospodarczego. 
 

§ 48 
 

Do zadań Kancelarii Ogólnej i jej kierownika naleŜy: 
a) przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji, 
b) prowadzenie obsługi, ewidencji i rozliczanie kosztów telefaksu, 
c) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania i znaczkami pocztowymi, 
d) zamawianie pieczęci poszczególnym jednostkom i komórkom organizacyjnym, 
e) prenumerata i rozdzielanie czasopism, 
f) prowadzenie kasy portoryjnej. 

 
§ 49 

 
1. Do zadań Archiwum Uczelnianego naleŜy przyjmowanie, ewidencjonowanie, 

przechowywanie, udostępnianie, zabezpieczanie, opracowanie i konserwowanie akt, 
przekazywanie akt kategorii A do Archiwum Państwowego oraz inicjowanie brakowania 
akt kategorii B, a takŜe prowadzenie działalności informacyjnej. 

2. Archiwum Uczelniane funkcjonuje w oparciu o regulamin wydany przez Rektora, po 
zasięgnięciu opinii Senatu. 

 
§ 50 

 
Do zadań Działu Inwentaryzacji i jego kierownika naleŜy: 

a) opracowywanie planów i szczegółowych harmonogramów inwentaryzacji ciągłej, 
rocznej oraz okresowej – środki trwałe, 

b) ustalanie z jednostkami organizacyjnymi terminów rozpoczęcia inwentury, 
c) zawiadamianie pisemne jednostek organizacyjnych o dacie rozpoczęcia inwentury, 
d) pobranie arkuszy spisowych za pokwitowaniem oraz druków towarzyszących 

przewidzianych instrukcją inwentaryzacyjną, 
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e) przeprowadzanie spisów inwentaryzacyjnych, zgodnie z wcześniej opracowanymi 
harmonogramami, 

f) rozliczanie ilościowo-wartościowe przeprowadzanych spisów, porównanie ze stanem 
księgowym oraz wykazanie róŜnic inwentaryzacyjnych, 

g) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego i wykonywanie spisów 
weryfikacyjnych, 

h) uzyskanie deklaracji o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie od 
obejmującego funkcję kierownika katedry, instytutu, itp., 

i) przeprowadzanie inwentur doraźnych (zdawczo-odbiorczych, których nie moŜna 
wcześniej przewidzieć i zaplanować). 

 
§ 51 

 
1. Do zadań Administracji Domu Studenckiego i jego kierownika naleŜy: 

a) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych domu studenckiego oraz dbanie 
o utrzymanie obiektu w stałej sprawności eksploatacyjnej, 

b) ochrona i zabezpieczanie mienia domu studenckiego, 
c) rozdzielanie i przydzielanie miejsc w domu studenckim na podstawie decyzji Działu 

Studiów i Spraw Studenckich, 
d) kwaterowanie studentów w czasie roku akademickiego i praktyk studenckich, 
e) wynajmowanie pokoi gościnnych, 
f) pobieranie opłat i czynszów z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim, 
g) wyjaśnianie okoliczności powstałych szkód w majątku domu studenckiego oraz 

egzekwowanie ich naprawiania. 
2. Zasady funkcjonowania Domu Studenckiego określa regulamin wydany przez Rektora, 

w uzgodnieniu z właściwym organem samorządu studenckiego. 
 

§ 52 
 

Do zadań Sekcji ds. Gospodarki Nieruchomościami i jej kierownika naleŜy: 
a) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, 

wywłaszczeniem i odszkodowaniami, 
b) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w zakresie 

dokumentacji i decyzji dotyczących spraw gruntowych, 
c) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej gospodarki 

nieruchomościami, 
d) prowadzenie obsługi administracyjnej wynajmu lokali, budynków i nieruchomości 

Uczelni, 
e) administrowanie mieszkaniami zakładowymi, 
f) prowadzenie ewidencji nieruchomości w związku z naliczaniem podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego. 
 

§ 53 
 

1. Zastępca kanclerza ds. technicznych organizuje i nadzoruje całokształt realizacji 
inwestycji budowlanych i remontów oraz zabezpieczenie stanu gotowości technicznej 
obiektów. 

2. Zastępcy kanclerza ds. technicznych bezpośrednio podlega Dział Techniczny. 
 

§ 54 
 

Do zadań Działu Technicznego i jego kierownika naleŜy: 
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a) przygotowywanie i opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych 
w zakresie inwestycji, remontów oraz konserwacji obiektów i urządzeń, 

b) przygotowywanie i prowadzenie inwestycji, remontów i konserwacji oraz 
dokonywanie ich odbiorów technicznych, 

c) rozliczanie inwestycji i pozostałych zadań po ich zakończeniu oraz prowadzenie 
obowiązującej dokumentacji ewidencyjnej i finansowej, 

d) prowadzenie i dokumentowanie procedur przetargowych zgodnie z obowiązującym 
przepisami, 

e) utrzymywanie obiektów we właściwym stanie technicznym, 
f) organizowanie obsługi oraz nadzoru technicznego urządzeń energetycznych, 

elektrycznych i instalacji elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych, ciepłowniczych, 
wodno-kanalizacyjnych. 

 
§ 55 

 
Sekretariat kanclerza prowadzi obsługę sekretarską kanclerza i zastępcy kanclerza ds. 
administracyjno-gospodarczych. 

 
§ 56 

 
Do zadań Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych i jego kierownika naleŜy: 

a) poszukiwanie moŜliwości pozyskiwania przez Uczelnię środków finansowanych na 
realizację inwestycji uczelnianych, w szczególności z takich źródeł jak środki 
pomocowe Unii Europejskiej i inicjowanie działań w zakresie pozyskiwania funduszy 
strukturalnych na realizację inwestycji, 

b) przygotowywanie dokumentacji stanowiących załącznik do składanych wniosków 
o przyznanie środków pomocowych, 

c) przygotowywanie wniosków i dokumentacji kierowanych do Senatu Uczelni, 
dotyczących zadań realizowanych z funduszy pomocowych, 

d) rozliczanie zadań realizowanych z funduszy pomocowych. 
 
 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

§ 57 
 

Przy tworzeniu i przekształcaniu jednostek administracji Uczelni obowiązują zasady polityki 
kadrowej uchwalone przez Senat na podstawie Statutu. 

 
§ 58 

 
Regulamin organizacyjny wydaje Rektor, po zaopiniowaniu przez Senat. 

 
§ 59 

 
Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Rektor Uczelni, po zasięgnięciu opinii Senatu. 

 
§ 60 

 
Regulamin organizacyjny Uczelni wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jego wydania. 


