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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. „Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” zwany dalej

Regulaminem określa:
a) ogólne zasady prowadzenia działalności administracyjnej w Uniwersytecie,
b) ramowe zakresy zadań jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk

pracy,
c) strukturę organizacyjną Uniwersytetu (załącznik nr 1 do Regulaminu).

2. Regulamin stanowi podstawę opracowania szczegółowych dokumentów
organizacyjnych Uniwersytetu w szczególności wewnętrznych aktów normatywnych,
regulaminów jednostek organizacyjnych, zakresów czynności pracowników i innych.

§ 2
Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach zwanego dalej Uniwersytetem stanowią:

1) ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164
poz. 1365 z późn. zm.), zwana dalej ustawą,

2) pozostałe akty stanowiące i wykonawcze regulujące sprawy związane
z działalnością statutową, administracją, gospodarką i finansami Uniwersytetu,

3) Statut uchwalony 29 czerwca 2005 roku (z późn. zm.) zwany dalej Statutem,
4) niniejszy Regulamin.

§ 3
1. Działalność administracyjna ma na celu zapewnienie podstawowym jednostkom

organizacyjnym1 Uniwersytetu odpowiednich warunków do wykonywania zadań
(statutowych) Uniwersytetu, o których mowa w art. 13 ustawy.

2. Działalność administracyjna obejmuje zadania o charakterze strategicznym oraz
operacyjnym, w szczególności dotyczących:
a) spraw pracowniczych i socjalnych,
b) rozwoju pracowników naukowo-dydaktycznych,
c) organizacji procesu kształcenia oraz pomocy materialnej studentów i doktorantów,
d) organizacji współpracy z zagranicą,
e) obsługi finansowej i księgowej,
f) gospodarowania majątkiem Uniwersytetu,
g) procesów inwestycyjnych,
h) obsługi prawnej,
i) promocji Uniwersytetu,
j) wydawnictw i poligrafii,
k) kontroli działalności Uniwersytetu.

3. Działalność administracyjną prowadzą utworzone w tym celu jednostki organizacyjne
i samodzielne stanowiska pracy pod nadzorem/kierownictwem organów Uniwersytetu.

4. Działalność administracyjna jest realizowana przez jednostki organizacyjne lub
samodzielne stanowiska pracy – stanowiące:
a) administrację centralną, którą kieruje rektor, z pomocą prorektorów i kanclerza,
b) administrację wydziałową, którą kierują dziekani wydziałów,
c) administrację jednostek organizacyjnych ogólnouczelnianych, którą kierują

dyrektorzy tych jednostek,
d) administrację jednostek organizacyjnych międzywydziałowych, którymi kierują

kierownicy tych jednostek

1
w rozumieniu Statutu (§10 ust. 1)
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e) administrację ośrodków naukowo – dydaktycznych, którą kierują pełnomocnicy
rektora,

f) administrację jednostek wspólnych z innymi podmiotami w zakresie określonym
w akcie powołującym jednostkę.

5. Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są:
a) wydział będący podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu, jednostką

administracyjną wydziału jest dziekanat,
b) katedra (zakład) jako jednostka naukowo-dydaktyczna wydziału wraz

z sekretariatem katedry,
c) centrum jako jednostka naukowa lub naukowo-dydaktyczna międzywydziałowa,

ogólnouczelniana lub wspólna dwóch (lub większej liczby) uczelni
d) jednostki administracyjne (biuro, dział, zespół) oraz samodzielne stanowiska pracy.

6. Przełożonym jednostki administracyjnej jest kierownik.
a) Kierownik biura może być zatrudniony na stanowisku dyrektora lub głównego

specjalisty.
b) Kierownik działu może być zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty lub

kierownika.
c) Osoba kierująca zespołem może być zatrudniona na stanowisku kierownika lub

specjalisty kierującego zespołem.

ROZDZIAŁ II. OGÓLNE ZASADY DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ
UNIWERSYTETU

Wydawanie aktów prawa wewnętrznego
§ 4

1. W Uniwersytecie są wydawane następujące akty prawa wewnętrznego:
a) uchwały,
b) zarządzenia (akty o charakterze wykonawczym),
c) regulaminy, instrukcje, wytyczne itp. ustalające szczegółowe zasady i tryb

postępowania,
d) pisma okólne.

2. Kolegialne organy Uniwersytetu podejmują uchwały.
3. Rektor wydaje akty prawa wewnętrznego dotyczące działalności Uniwersytetu w formie

zarządzeń.
4. Prorektorzy mają prawo wydawania pisemnych poleceń, informacji oraz decyzji, każdy

w swoim zakresie działania i posiadanych uprawnień.
5. Dziekani mają prawo wydawania pisemnych poleceń, informacji oraz decyzji we

wszystkich sprawach związanych z działalnością statutową wydziału,
a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uniwersytetu, a ponadto prawo
rozpatrywania odwołań od decyzji kierowników jednostek organizacyjnych wydziału
i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć.

6. Kanclerz ma prawo wydawania instrukcji, wytycznych i innych uregulowań w sprawach
mieszczących się w jego zakresie zadań i posiadanych w tym zakresie uprawnień.

7. Zastępcy Kanclerza – każdy w swoim zakresie działania i posiadanych uprawnień –
mają prawo wydawania pisemnych poleceń, informacji oraz decyzji.

8. Uchylanie aktów prawnych niezgodnych z prawem lub z interesem Uniwersytetu
regulują zapisy ustawy lub statutu.

9. Projekty uczelnianych aktów prawa wewnętrznego (regulujących działalność
Uniwersytetu) opracowuje merytorycznie właściwa dla danego zagadnienia jednostka
organizacyjna Uniwersytetu, w uzgodnieniu z innymi jednostkami, jeżeli regulowana
działalność jest zbieżna lub pokrywa się w części z realizowanymi przez te jednostki
zadaniami.

10.Projekt wewnętrznego aktu prawnego jest opiniowany przez radcę prawnego
a w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów również przez organizacje
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związkowe.
11.Opracowane i uzgodnione projekty aktów prawa wewnętrznego są przekazywane do

Działu Ogólnego, odpowiedzialnego za ich poprawność formalną i techniczną, a także
za konsultację z radcą prawnym oraz przedkładanie ich do podpisu.

12.Centralną ewidencję aktów prawa wewnętrznego prowadzi Dział Ogólny.
13.Kontrolę realizacji postanowień aktów prawa wewnętrznego sprawują kierownicy

jednostek organizacyjnych i inni pracownicy wskazani w przepisach prawa.
14.Pracownicy każdej jednostki organizacyjnej są zobowiązani do przedkładania swojemu

przełożonemu projektów rozwiązań szczegółowych dotyczących organizacji pracy,
funkcjonowania jednostki a także zasad i trybu załatwiania spraw z zakresu jej zadań.

Zaciąganie zobowiązań finansowych
oraz rozporządzanie prawem własności w imieniu Uniwersytetu

§ 5
1. Zaciągania zobowiązań finansowych, zgodnie z zatwierdzonym przez Senat planem

rzeczowo-finansowym, innych niż wymienione w § 6 ust. 1 – 3, dokonują:
a) Rektor – bez ograniczeń,
b) Prorektorzy – w ramach udzielonych pełnomocnictw,
c) Kanclerz – do wartości nieprzekraczającej 100-krotności maksymalnego

zasadniczego wynagrodzenia profesora zwyczajnego w chwili dokonywania
transakcji (zwykły zarząd) a powyżej tej wartości – w ramach udzielonych przez
Rektora pełnomocnictw.

2. Rektor, Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz w zakresie gospodarki mieniem i finansami,
działają w granicach określonych planem rzeczowo-finansowym oraz na podstawie
innych uprawnień nadawanych przez Senat.

3. Rektor może upoważnić Prorektorów, Dziekanów oraz kierowników jednostek
organizacyjnych do dokonywania czynności wykraczających poza zakres przypisanych
im zadań, na zasadach przez niego określonych. Upoważnienie w sprawach rodzących
zobowiązania finansowe musi posiadać formę pisemną.

4. Kanclerz może upoważnić swoich zastępców oraz kierowników jednostek
organizacyjnych do dokonywania czynności wykraczających poza zakres przypisanych
im zadań, a mieszczących się w zakresie uprawnień Kanclerza, przy czym
w przypadku decyzji finansowych wymagana jest forma pisemna pełnomocnictwa
udzielonego przez Rektora.

5. Dokonywanie czynności prawnych, w tym podpisywanie umów, skutkujących
zaciągnięciem zobowiązań finansowych wymaga kontrasygnaty finansowej Kwestora
lub jego zastępcy2.

6. Uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach zamówień publicznych oraz
wynikającą z tego tytułu odpowiedzialność określa wewnętrzna Instrukcja Udzielania
Zamówień Publicznych w Uniwersytecie, wydana zarządzeniem Rektora.

Gospodarowanie mieniem Uniwersytetu
§ 6

1. Decyzje w sprawie nabycia lub rozporządzenia prawem własności do nieruchomości*

wymagają uprzedniej zgody Senatu bez względu na wartość mienia. Podjęcie decyzji
w sprawie nabycia nieruchomości poprzedza sporządzanie planu zarządzania
nieruchomością albo oceny techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia. Podjęcie
decyzji w sprawie zbycia nieruchomości poprzedza wycena nieruchomości przez
rzeczoznawcę albo wykonanie oceny ekonomicznej przedsięwzięcia.

2 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 72/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
wprowadzające zmianę do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
* obejmuje także środki trwałe w budowie (budowa nowych obiektów)
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2. Decyzje dotyczące:
a) nabycia lub zbycia składników mienia, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 1, jak

również przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu podejmują:
 Rektor – do wartości nieprzekraczającej 100-krotności maksymalnego

zasadniczego wynagrodzenia profesora zwyczajnego w chwili dokonywania
czynności prawnej, a powyżej tej wartości za zgodą Senatu,

 Prorektorzy – w ramach udzielonych pełnomocnictw, odpowiednio do
określonego zakresu zadań,

 Kanclerz – do wartości nieprzekraczającej 75-krotności maksymalnego
zasadniczego wynagrodzenia profesora zwyczajnego w chwili dokonywania
czynności prawnej a powyżej tej wartości w ramach udzielonych przez Rektora
pełnomocnictw,

b) dokonania darowizny ruchomości lub innego prawa majątkowego podejmują:
 Rektor – do wartości nieprzekraczającej 10-krotności maksymalnego

zasadniczego wynagrodzenia profesora zwyczajnego w chwili dokonywania
czynności prawnej a powyżej tej wartości za zgodą Senatu,

 Kanclerz – do wartości nieprzekraczającej 5-krotności maksymalnego
zasadniczego wynagrodzenia profesora zwyczajnego w chwili dokonywania
czynności prawnej a powyżej tej wartości (do 10-krotności), w ramach
udzielonych przez Rektora pełnomocnictw.

3. Innych czynności prawnych związanych z:
a) nabyciem lub zbyciem nieruchomości (w sprawach wymienionych w ust. 1

dokonują:
 Rektor – w sprawach, na które zgodę wyraził Senat – bez ograniczeń,
 Kanclerz – w ramach udzielonych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

b) decyzjami wymienionymi w ust. 2 pkt a) dokonują:
 Rektor – w sprawach, na które zgodę wyraził Senat lub w których decyzje

podejmował Rektor,
 Prorektorzy – w sprawach decyzji podejmowanych przez Rektora lub Prorektora

w ramach określonego zakresu zadań i udzielonych pełnomocnictw,
 Kanclerz – w sprawach decyzji przez niego podejmowanych i w ramach

udzielonych pełnomocnictw,
c) dokonaniem darowizny ruchomości lub innego prawa majątkowego (w sprawach

wymienionych w ust. 2 pkt b) dokonują:
 Rektor – w sprawach, na które zgodę wyraził Senat lub w których decyzje

podejmował Rektor,
 Kanclerz – w sprawach decyzji przez niego podejmowanych i w ramach

udzielonych pełnomocnictw.
4. Przydzielania rzeczowych składników majątkowych jednostkom organizacyjnym

Uniwersytetu lub przenoszenia tych składników pomiędzy jednostkami dokonuje Rektor
a z jego upoważnienia Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz.

5. Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych przewidzianych postanowieniami
Statutu ponoszą odpowiedzialność materialną za przydzielone jednostce mienie,
a w tym za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia.

6. Kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć odpowiedzialność za mienie
jednostki podległym pracownikom (z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się).
Na warunkach określonych w art. 124 i 125 Kodeksu Pracy kierownik jednostki może
powierzyć mienie pracownikom na zasadzie współodpowiedzialności.
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Oświadczenia woli w imieniu Uniwersytetu
§ 7

1. Uprawnionymi do składania w imieniu Uniwersytetu wszelkich oświadczeń woli,
w szczególności prowadzących do nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania są:
a) Rektor – na mocy art. 66 ustawy i § 42 Statutu,
b) Prorektorzy – na podstawie udzielonych przez Rektora pełnomocnictw,

wynikających z przydzielonych zadań, uprawnień i kompetencji,
c) Dziekani – na podstawie uprawnień określonych na podstawie art. 70 ustawy

i §§ 49 – 51 Statutu,
d) Kanclerz i jego zastępcy – w sprawach związanych z administracją, gospodarką

oraz finansowaniem działalności w zakresie ustalonym w Statucie, Regulaminie,
aktach prawa wewnętrznego oraz upoważnieniach Rektora.

e) Kwestor (jako główny księgowy) – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
dotyczącymi głównych księgowych, w tym m. in. ustawy o finansach publicznych
i ustawy o rachunkowości,

f) Pełnomocnicy – w zakresie udzielonego im umocowania.
2. Rektor może w wyjątkowych przypadkach upoważnić pracowników Uniwersytetu do

składania określonych oświadczeń woli w imieniu Uniwersytetu.

Udzielanie pełnomocnictw
§ 8

1. Pracownikom Uniwersytetu mogą być udzielone pełnomocnictwa:
a) ogólne – do podejmowania czynności prawnych w ramach zwykłego zarządu

związanych z zajmowanym stanowiskiem,
b) rodzajowe – do dokonywania czynności określonego rodzaju w ramach zwykłego

zarządu, w tym podpisywania dokumentów związanych z bieżącą działalnością
Uniwersytetu,

c) szczególne – do dokonywania określonej czynności,
d) procesowe – do występowania w imieniu Uniwersytetu przed sądami i innymi

organami orzekającymi.
2. Udzielenie pełnomocnictwa lub jego odwołanie wymaga formy pisemnej pod rygorem

nieważności, chyba, że przepisy wymagają formy szczególnej.
3. Pełnomocników ustanawiają i odwołują:

a) Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Prorektora, Dziekana lub Kanclerza,
b) Dziekani – w granicach udzielonych im uprawnień,
c) Kanclerz – w granicach udzielonego uprawnienia.

4. Upoważnienia do działania w swoim imieniu w zakresie dozwolonym obowiązującymi
przepisami mogą udzielić Prorektorzy, Prodziekani, zastępcy Kanclerza, a także
kierownicy jednostek organizacyjnych, składając pisemne oświadczenie określające
szczegółowo rodzaj i zakres upoważnienia.

5. W przypadku udzielania pracownikowi upoważnienia związanego z gospodarką
finansową jednostki, zakres tego upoważnienia musi być precyzyjnie określony,
odpowiednio do wagi podejmowanych decyzji i związanego z tym ryzyka. Pracownik
potwierdza przyjęcie uprawnień własnoręcznym podpisem. Dokument o udzieleniu
i cofnięciu upoważnienia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

6. Rejestr udzielonych pełnomocnictw prowadzi Dział Ogólny.
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Ogólne zasady organizacji pracy i współpracy jednostek organizacyjnych
§ 9

1. Do wspólnych zadań jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy
należy:
a) realizacja zadań określonych zakresem działania jednostki zgodnie z przepisami

prawa, przy dołożeniu należytej staranności,
b) opracowywanie planów, analiz, opinii i informacji wynikających z zakresu działania

jednostki (w tym dla potrzeb planowania finansowego i zamówień publicznych oraz
kalkulacji kosztów),

c) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, tj. regulaminów
i instrukcji należących do zakresu działania jednostki,

d) prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, a w przypadku spraw
zakończonych archiwizacji dokumentacji,

e) wykonywanie zadań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej, a także związanych z obronnością,

f) realizowanie zaleceń pokontrolnych,
g) racjonalna gospodarka przydzielonymi składnikami mienia,
h) opracowanie projektów rozwiązań szczegółowych dotyczących organizacji pracy,

funkcjonowania jednostki a także zasad i trybu załatwiania spraw z zakresu jej
działań.

2. Poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu realizują zadania określone
w niniejszym Regulaminie oraz innych przepisach prawa. Sprawy nieuregulowane,
a wynikające z zadań i specyfiki funkcjonowania jednostki powinny zostać określone
wewnętrznym zakresem zadań (regulaminem wewnętrznym jednostki).

3. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierowników jednostek organizacyjnych
oraz samodzielnych stanowisk pracy zawiera Regulamin Pracy.

4. Odpowiedzialność za organizowanie pracy kierowanej przez siebie jednostki
organizacyjnej, zapewniając realizację zadań przydzielonych jednostce ponosi
kierownik jednostki. W szczególności jest zobowiązany do ustalenia szczegółowych
zakresów czynności, określenia uprawnień oraz odpowiedzialności pracowników
zatrudnionych w jednostce, które pozwalają na pełne wykorzystanie czasu pracy,
a także kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia pracowników.

5. Podstawowe obowiązki pracowników wykonawczych zawiera Regulamin Pracy.
Szczegółowe obowiązki i uprawnienia pracowników określa się w indywidualnych
zakresach czynności.

6. Szczegółowe obowiązki wszystkich pracowników wynikające z przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także
odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie określa Regulamin Pracy.

§ 10
1. Ciągłość sprawowania funkcji kierowniczych w Uniwersytecie jest zapewniona przez

przekazywanie na czas nieobecności innemu pracownikowi funkcji sprawowania
urzędu, tj. obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. W czasie nieobecności
zastępują:
a) Rektora – I zastępca lub inny wyznaczony Prorektor,
b) Dziekana –wyznaczony Prodziekan,
c) Kanclerza –wyznaczony Zastępca,
d) Kwestora –Zastępca Kwestora,
e) kierownika jednostki organizacyjnej – zastępca lub inny wyznaczony przez

kierownika pracownik,
f) pracownika – zastępuje wyznaczony przez kierownika inny pracownik.

2. Na zastępującego przechodzą wszystkie prawa i obowiązki zastępowanego, zgodnie
z udzielonym pisemnym upoważnieniem i obowiązującymi przepisami prawa.
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§ 11
1. Pracownik posiada tylko jednego bezpośredniego przełożonego, od którego otrzymuje

polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za ich wykonanie.
2. Pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla

powinien wykonać polecenie, zawiadamiając o tym swego bezpośredniego
przełożonego w miarę możliwości przed wykonaniem polecenia. W przypadku
niemożności wykonania wydanego polecenia, pracownik jest obowiązany powiadomić
o tym osobę, która polecenie wydała oraz bezpośredniego przełożonego.

3. W przypadku niecierpiącym zwłoki, gdy zachowanie drogi służbowej mogłoby narazić
na szkodę Uniwersytetu, każdy pracownik zobowiązany jest przedsięwziąć działania
konieczne dla załatwienia tej sprawy. O podjętej decyzji z pominięciem drogi służbowej
należy zawiadomić bezzwłocznie kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.

§ 12
1. Przekazywanie i objęcie stanowiska następuje na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego spraw i dokumentów oraz spisu zdawczo – odbiorczego składników
majątkowych, które powinny być zaaprobowane przez bezpośredniego przełożonego,

2. Protokół zdawczo – odbiorczy winien zawierać:
a) wykaz zdawanych – przyjmowanych akt,
b) informacja o stanie zdawanych – przyjmowanych spraw (w toku),
c) wykaz spraw niezałatwionych.

3. Spis zdawczo – odbiorczy składników majątkowych w odniesieniu do osób
na stanowiskach materialnie odpowiedzialnych sporządza się według obowiązujących
w tym zakresie przepisów.

§ 13
1. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu są obowiązane do wzajemnej współpracy

w zakresie realizacji zadań wymagających współdziałania, w szczególności do
przekazywania sobie informacji, opinii, konsultacji i wzajemnych ustaleń niezbędnych
do prawidłowego załatwienia danej sprawy.

2. W przypadku uczestnictwa kilku jednostek organizacyjnych w realizowaniu zadania,
Rektor wskazuje jednostkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za koordynację
prac i przygotowanie kompleksowej dokumentacji.

3. Decyzje podjęte w zastępstwie właściwych jednostek organizacyjnych (na polecenie
bezpośredniego przełożonego), do kompetencji których należy załatwienie zadania
w celu np. przyspieszenia biegu załatwienia zadania lub z innych ważnych przyczyn,
winny być niezwłocznie przekazane zainteresowanym jednostkom lub pracownikom.

4. Spory dotyczące zakresu działania i zasad współdziałania powstałe między
poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi rozstrzyga Rektor.

Zasięganie opinii prawnych
§ 14

1. Zasięganie opinii radców prawnych Uniwersytetu jest wymagane w sprawach
służbowych o znaczeniu zasadniczym oraz w przypadku trudności w interpretacji
przepisów prawnych, a w szczególności:

a) przy redagowaniu wewnętrznych aktów prawnych tworzonych przez jednostki
organizacyjne Uniwersytetu,

d) przy weryfikacji wewnętrznych aktów prawnych w celu aktualizacji stanu prawnego
i faktycznego uregulowań,

e) przy zawieraniu umów, zwłaszcza dotyczących umów nietypowych,
długoterminowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości lub zawieranych
z podmiotami zagranicznymi,

f) przy negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Uniwersytet,
g) w przypadku spraw związanych z gospodarką mieniem i nieruchomościami,
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h) w sprawach związanych z egzekucją należności Uniwersytetu, w tym w prowadzeniu
postępowania sądowego egzekucyjnego,

i) przed występowaniem przed sądami i urzędami w imieniu Uniwersytetu,
j) przy udzielaniu odpowiedzi na wystąpienia organów kontrolnych, organów

sprawiedliwości oraz organów administracji państwowej.
2. W razie odmiennego zamiaru wykonania zdania, niż wyrażone w opinii prawnej,

sprawa wraz z opinią prawną powinna być przedstawiona do rozstrzygnięcia
Rektorowi.

3. O wydanie opinii prawnej pracownik występuje za pośrednictwem swojego
przełożonego.

Udzielanie informacji w imieniu Uniwersytetu
§ 15

1. Informacje z zakresu działalności Uniwersytetu dla instytucji i urzędów, oraz
umieszczane w portalu internetowym Uniwersytetu mogą być udzielane przez Rektora
oraz działających z jego upoważnienia pracowników.

2. Za publikowanie informacji w portalu internetowym Uniwersytetu oraz udostępnianie
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) odpowiedzialne jest Biuro Promocji
i Nowych Mediów3, na podstawie materiałów dostarczanych przez odpowiedzialne
merytorycznie jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

3. Informacje o działalności Uniwersytetu dla prasy, radia i telewizji są udzielane przez
Rektora, Prorektorów, rzecznika prasowego Uniwersytetu lub pracowników
występujących z upoważnienia Rektora.

4. Udostępnianie danych osobowych jest możliwe wyłącznie z zachowaniem przepisów
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Udostępnianie materiałów o charakterze tajnym i poufnym regulują odrębne przepisy.

Przepływ informacji i dokumentów w Uniwersytecie
§ 16

1. Zasady obiegu dokumentów w Uniwersytecie reguluje Instrukcja Kancelaryjna wydana
zarządzeniem Rektora.

2. Dokumenty wymagające podpisu Rektora, Prorektora, Dziekana, Kanclerza lub jego
zastępców parafuje kierownik jednostki organizacyjnej lub wyznaczony przez niego
pracownik prowadzący sprawę – na kopii pozostającej w aktach sprawy – przy czym:
a) dokumenty jednostronicowe – czytelnym podpisem lub podpisem skróconym

(parafą) wraz z imienną pieczątką,
b) dokumenty wielostronicowe – na każdej stronie parafą a na ostatniej stronie

czytelnym podpisem lub podpisem skróconym wraz z pieczątką imienną,
c) w przypadku umów zasadę o której mowa w lit. b) należy stosować do wszystkich

egzemplarzy umowy.
3. Podpisujący i parafujący pisma ponoszą odpowiedzialność służbową za ich

merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem
Uniwersytetu.

4. Opracowujący dokument (pisemne stanowisko, zapytanie, opinię, odpowiedź,
oświadczenie itp.) przedkłada projekt pisma do parafowania bezpośredniemu
przełożonemu lub do podpisu wraz z aktami sprawy.

5. Dokumenty podlegające ocenie lub przygotowywane w uzgodnieniu i konsultowane
z innymi jednostkami organizacyjnymi wymagają również parafowania przez
kierowników tych jednostek.

6. Pisma, umowy i porozumienia mogące skutkować zaciągnięciem zobowiązań

3 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 82/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach w sprawie utworzenia Biura Promocji i Nowych Mediów, Zespołu Rozliczeń Międzynarodowych oraz wprowadzenia zmian
do Regulaminu Organizacyjnego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
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finansowych wymagają opinii Radcy Prawnego* oraz uzgodnienia z Kwestorem lub
osobą przez niego upoważnioną oraz uzyskania parafy/podpisu.

7. Pisma lub umowy sporządzane przez organizacje studenckie i koła naukowe parafują:
a) sporządzający pisma, umowy tj.: przewodniczący organizacji studenckiej, opiekun

koła naukowego lub osoby umocowane w statucie organizacji lub koła pod
względem zgodności ze stanem faktycznym,

b) kierownik Działu Dydaktyki lub inny pracownik wyznaczony przez Prorektora
ds. Edukacji w celu administracyjnego monitorowania:
 bieżącej działalności organizacji studenckich,
 gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie kół,

organizacji i uczelnianych oddziałów stowarzyszeń.
c) radcy prawni pod względem zgodności z przepisami prawa i skutkami wynikającymi

z zawieranych umów lub przyjętych zobowiązań.

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA UNIWERSYTETU

Senat
§ 17

1. Senat Uniwersytetu sprawuje funkcje stanowiące, opiniodawcze oraz nadzorcze
w zakresie określonym przepisami ustawy oraz statutu.

2. Skład i kompetencje Senatu określają przepisy ustawy.
3. Posiedzeniom Senatu przewodniczy rektor lub z jego upoważnienia prorektor.
4. Tryb działania Senatu określa regulamin uchwalony przez Senat.

Rektor
§ 18

1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje ją na zewnątrz, jest
przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu.

2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu,
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych
organów.

3. Kompetencje Rektora określają przepisy ustawy, statutu oraz innych przepisów
prawnych regulujących zadania, obowiązki i uprawnienia wynikające z pełnionej funkcji
kierownika jednostki oraz przełożonego wszystkich pracowników, w szczególności
w zakresie:
a) organizacyjnego rozwoju Uniwersytetu,
b) współpracy z terenowymi organami administracji państwowej i samorządowej,
c) polityki zatrudnieniowej i płacowej,
d) finansów Uniwersytetu,
e) polityki inwestycyjnej,
f) koordynacji planowania i sprawozdawczości oraz sporządzania informacji i analiz

dla potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych,
g) spraw obronnych,
h) spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
i) kontroli wewnętrznej,
j) bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy:
a) Prorektora ds. Edukacji,
b) Prorektora ds. Nauki,
c) Prorektora ds. Organizacyjnych,
d) Dziekanów wydziałów,

* na zasadach określonych w Regulaminie oraz zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Radców Prawnych, określeniu zasad
świadczenia pomocy prawnej i podziale obowiązków służbowych pomiędzy pracowników Zespołu.
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e) Kanclerza.
Prorektorzy

§ 19
1. Szczegółowy zakres działania Prorektorów określa Rektor w drodze zarządzenia,

informując o tym Senat i społeczność akademicką.
2. Do zadań Prorektorów należy:

a) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z nadzorowaną
działalnością, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla organów kolegialnych, Rektora,
Dziekana i Kanclerza,

b) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach środków przydzielonych na
nadzorowaną działalność w planie rzeczowo – finansowym Uniwersytetu, w tym
wynikających z udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadami zawartymi
w Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych, w wysokościach określonych
w pisemnych pełnomocnictwach Rektora,

c) wykonywanie uprawnień Uniwersytetu jako strony umów cywilnoprawnych,
w granicach określonych zakresem działania i pełnomocnictwem oraz w ramach
posiadanych na ten cel środków,

d) rozpatrywanie (mieszczących się w zakresie kompetencji) odwołań pracowników
i studentów od decyzji Dziekanów,

e) wnioskowanie w sprawach zatrudnienia kierowników nadzorowanych jednostek
organizacyjnych oraz akceptowanie wniosków kierowników tych jednostek
w sprawach zatrudniania pracowników jednostki,

f) określanie zakresów zadań dla kierowników nadzorowanych jednostek
organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi,

g) ocena pracy kierowników i pracowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych
oraz wnioskowanie w sprawach nagradzania, karania i zwalniania kierowników tych
jednostek. Akceptacja wniosków kierowników nadzorowanych jednostek
organizacyjnych dotyczących nagradzania, karania i zwalniania pracowników
jednostki,

h) wnioskowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk administracyjnych w ramach
podległego pionu.

3. Prorektorzy ponoszą odpowiedzialność za:
a) realizację powierzonych im zadań,
b) skutki finansowe podjętych decyzji,
c) naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w świetle przepisów ustawy

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
d) czynności związane z procesem zamówień publicznych, zgodnie z Instrukcją

Udzielania Zamówień Publicznych.
4. Główne zadania Prorektora ds. edukacji:

a) koordynacja działań związanych z:
 realizacją procesu dydaktycznego Uniwersytetu,
 organizacją studiów dla studentów cudzoziemców,
 uprawnieniami wydziałów do prowadzenia, powoływania nowych kierunków

studiów oraz ich akredytacją,
b) nadzór nad realizacją:

 uchwał podejmowanych przez Senat oraz decyzji i zarządzeń rektora,
odnoszących się do procesu kształcenia i spraw studenckich,

 planu rzeczowo – finansowego, w części dotyczącej działalności naukowej,
kulturalnej i społecznej studentów oraz nad świadczeniami pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów,

c) inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji studiów, wdrażania nowych
technologii kształcenia i wyposażenia technicznego dydaktyki, w tym
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,



16

d) organizacja rekrutacji na wszystkie systemy studiów oraz nadzorowanie jej
przebiegu, przewodniczenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz współpraca
i kontrola prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

e) organizacja roku akademickiego,
f) wspieranie działalności kół naukowych, organizacji, stowarzyszeń i klubów

studenckich,
g) współpraca z Samorządem Studenckim w zakresie spraw studenckich (w tym

pomocy materialnej dla studentów oraz domów studenckich).
5. Główne zadania Prorektora ds. nauki:

a) koordynacja:
 działalności naukowo – badawczej,
 przedsięwzięć w zakresie organizacji krajowych konferencji naukowych,

sympozjów, zjazdów i warsztatów oraz współpraca z instytucjami naukowymi,
jednostkami administracyjnymi, gospodarczymi i samorządowymi,

 działalności międzynarodowej w zakresie międzynarodowych programów
badawczych,

b) nadzór nad:
 realizacją działalności naukowo – badawczej,
 wydatkowaniem środków przeznaczonych na finansowanie działalności

naukowej i badawczej podległych jednostek organizacyjnych,
c) promowanie potencjału naukowego pracowników Uniwersytetu w środowisku

regionalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Główne zadania Prorektora ds. organizacyjnych:

a) koordynacja działań związanych z:
 organizacją i rozwojem Uniwersytetu,
 informatyzacją Uniwersytetu,
 promocją studentów i absolwentów na rynku pracy, poszerzaniem kontaktów

i organizacją współpracy z absolwentami oraz tworzeniem trwałych form
współpracy ze środowiskiem gospodarczym,

b) nadzór nad:
 tworzeniem i realizacją wieloletnich oraz rocznych planów działalności

Uniwersytetu, jak również nad realizacją inwestycji, modernizacji i remontów
bazy lokalowej,

 ochroną danych osobowych i informacji niejawnych,
 kształceniem młodej kadry naukowo – dydaktycznej,

c) współpraca z Radą Użytkowników Sieci ŚASK.

Wydziały
§ 20

1. W Uniwersytecie funkcjonują podstawowe jednostki organizacyjne:
a) Wydział Ekonomii,
b) Wydział Finansów i Ubezpieczeń,
c) Wydział Zarządzania,
d) Wydział Informatyki i Komunikacji.

2. Wydział realizuje zadania naukowe w ramach określonych dyscyplin nauk
ekonomicznych a także dydaktyczne w zakresie prowadzonych kierunków studiów na
wydziale oraz przedmiotów na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały.

3. Organizację wydziału oraz zasady działania jego organów i jednostek organizacyjnych
określają zapisy Rozdziału IV Regulaminu (§ 23 - § 29).
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Kanclerz
§ 21

1. Kanclerza zatrudnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu.
2. Zadania i kompetencje Kanclerza określają przepisy ustawy, Statut, niniejszy

Regulamin (§ 4 - § 8) oraz pełnomocnictwa udzielone przez Rektora.
3. Kanclerz działa przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców, w tym Kwestora, których

jest bezpośrednim przełożonym. Zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności
zastępców określa Kanclerz z uwzględnieniem art. 82 ust. 1 ustawy i § 22 niniejszego
Regulaminu.

Zastępcy Kanclerza
§ 22

1. Zastępcami Kanclerza są:
a) Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestor,
b) Zastępca Kanclerza ds. Ogólnych,
c) Zastępca Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych.

2. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego Uniwersytetu, odpowiada za planowanie,
prowadzenie i organizację całokształtu prac związanych z obsługą finansowo-księgową
działalności Uniwersytetu oraz prowadzenie jego gospodarki finansowej.

3. Do zadań Kwestora należy:
a) prowadzenia rachunkowości Uniwersytetu,
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych

z planem rzeczowo-finansowym,
d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności oraz rzetelności dokumentów

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Do uprawnień Kwestora należy:

a) odmowa podpisania dokumentu w przypadku stwierdzenia jego nierzetelności lub
jeżeli ujęte w dokumencie zobowiązanie nie posiada pokrycia finansowego albo nie
jest ujęte w planie rzeczowo–finansowym,

b) dokonywanie zwrotu dokumentu w celu usunięcia nieprawidłowości formalno-
rachunkowych (skutki zwłoki w realizacji dokumentu obciążają odpowiednio
pracownika odpowiedzialnego za jego przygotowanie i kierownika jednostki),

c) żądanie od innych jednostek (służb) przedłożenia dokumentów źródłowych
udzielania informacji pisemnych, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów
i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,

d) żądanie usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących
sporządzania dokumentów finansowych, obiegu i kontroli tych dokumentów,
sprawowania kontroli funkcjonalnej oraz informacji finansowych,

e) występowanie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, wykraczającej poza zakres
działania głównego księgowego,

f) występowanie z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji służbowych lub
pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej pracownika odpowiedzialnego za
powstanie nieprawidłowości.

5. Zastępca Kanclerza ds. Ogólnych odpowiada za realizację całokształtu zadań
określonych dla nadzorowanych jednostek i służb, a także innych dodatkowo
powierzonych, związanych z pełnioną funkcją i zastępstwem, w tym za:
a) organizowanie i prowadzenie procesu planowania inwestycyjnego zgodnie

z przyjętą strategią i programami rozwoju Uniwersytetu,
b) opracowywanie projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich

i innych,
c) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem i racjonalnym wykorzystaniem taboru

samochodowego, zgodnie z ustalonymi zasadami,
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d) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie organizacyjno-technicznych
warunków produkcji materiałów dydaktycznych i wydawnictw naukowych,

e) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych,
zgodnie z odrębnie udzielonymi pełnomocnictwami i zakresem kompetencji.

6. Do uprawnień Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych należy:
a) reprezentowanie Uniwersytetu w sprawach mieszczących się w zakresie

powierzonych do realizacji zadań,
b) zaciąganie zobowiązań finansowych w zakresie powierzonych do realizacji zadań

w ramach pełnomocnictw udzielonych przez rektora (na wniosek kanclerza),
a w ramach dodatkowo udzielonego upoważnienia np. zawieranie umów zleceń,
umów o dzieło oraz zlecanie odbycia podróży służbowej,

c) zatwierdzanie dowodów do wypłaty oraz podpisywanie czeków i poleceń
przelewów,

d) wnioskowanie lub opiniowanie wniosków o nabycie lub zbycie przez Uniwersytet
składników mienia oraz przyjęcia lub dokonania darowizny rzeczowej,

e) wnioskowanie o wprowadzenie zmian organizacyjnych i kadrowych w podległych
jednostkach organizacyjnych,

f) opiniowanie kandydatów do pracy, przeprowadzanie ocen, wnioskowanie
o udzielanie kar i nagradzanie pracowników zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie pracy,

g) wstępowanie do kierowników jednostek organizacyjnych niewchodzących w skład
kierowanego pionu o przygotowanie opracowań i materiałów związanych
z planowanymi inwestycjami (potrzeb jednostki, analiz, programów użytkowych,
danych technicznych i funkcjonalnych, uzasadnień, analiz wykorzystania itp.)
i sprawozdawczości z wykonania,

h) występowanie z wnioskami o wydanie zarządzeń i innych uregulowań
wewnętrznych dotyczących prowadzenia działalności wraz z projektami rozwiązań
ogólnych i szczegółowych.

7. Zastępca Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych odpowiada za realizację
całokształtu zadań określonych dla nadzorowanych jednostek i służb, a także innych,
dodatkowo powierzonych, związanych z pełnioną funkcją i zastępstwem, w tym za:
a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Uniwersytetu,
b) utrzymanie pełnej sprawności technicznej budynków oraz instalacji wewnętrznych

i zewnętrznych we wszystkich posiadanych obiektach, w tym obiektach działalności
socjalnej i kulturalnej studentów,

c) racjonalną gospodarkę energetyczną i zapewnienie dostawy mediów,
d) tworzenie określonych przepisami warunków ochrony mienia Uniwesytetu

i zabezpieczenia pomieszczeń,
e) realizację planów poprawy warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
f) utrzymanie wymaganego stanu sanitarnego oraz zapewnienie funkcjonowania

służb utrzymania czystości i ochrony obiektów,
g) organizowanie działalności mającej na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki

ruchomymi składnikami mienia oraz oszczędnego gospodarowania materiałami
i narzędziami,

h) przygotowanie Uniwersytetu do pracy w warunkach szczególnych (np. zimowych,
zagrożenia powodziowego itp.),

i) zapewnianie funkcjonowania Uniwersytetu w dni wolne od pracy (w zakresie:
ochrony obiektów, utrzymania porządku i czystości, usuwania awarii i nadzoru
administracyjno-technicznego),

j) zapewnianie technicznego wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych,
k) zapewnianie sprawnego i funkcjonalnego systemu łączności telekomunikacyjnej.
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8. Do stałych uprawnień Zastępcy Kanclerza ds. Techniczno – Gospodarczych należy:
a) występowanie na zewnątrz w sprawach mieszczących się w zakresie określonych

do realizacji zadań, z wyjątkiem zastrzeżonych dla organów jednoosobowych
i Kanclerza,

b) zaciąganie zobowiązań finansowych w zakresie powierzonych do realizacji zadań
w ramach pełnomocnictw udzielonych przez rektora (na wniosek kanclerza),
a w ramach dodatkowo udzielonego upoważnienia np. zawieranie umów zleceń,
umów o dzieło oraz zlecanie odbycia podróży służbowej,

c) zatwierdzanie dowodów do wypłaty oraz podpisywanie czeków i poleceń
przelewów,

d) wnioskowanie lub opiniowanie wniosków o nabycie lub zbycie przez Uniwersytet
składników mienia oraz przyjęcia lub dokonania darowizny rzeczowej,

e) wnioskowanie o wprowadzenie zmian organizacyjnych i kadrowych w podległych
jednostkach organizacyjnych,

f) opiniowanie kandydatów do pracy, przeprowadzanie ocen, wnioskowanie
o udzielanie kar i nagradzanie pracowników zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie pracy,

g) występowanie z wnioskami o wydanie zarządzeń i innych uregulowań
wewnętrznych dotyczących prowadzenia działalności wraz z projektami rozwiązań
ogólnych i szczegółowych.

ROZDZIAŁ IV. WYDZIAŁ I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Rada Wydziału
§ 23

1. Rada Wydziału pełni funkcje stanowiące, nadzorujące i opiniodawcze w sprawach
dotyczących wydziału.

2. Skład Rady Wydziału określają przepisy ustawy i statutu.
3. Tryb działania Rady Wydziału określa regulamin uchwalony przez Radę Wydziału.

Dziekan
§ 24

1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz w granicach określonych
ustawą i statutem. Dziekan jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów
wydziału.

2. Kompetencje Dziekana określają przepisy ustawy oraz statutu.
3. Dziekan realizuje swoje zadania przy pomocy Prodziekanów oraz określa ich zadania

i kompetencje.
4. Dziekan sprawuje nadzór nad administracją i rozporządzaniem środkami finansowymi

pozostającymi w dyspozycji wydziału oraz podejmuje decyzje w zakresie nienależącym
do kompetencji Rady Wydziału lub innych organów Uniwersytetu.

5. Dziekan może niektóre kompetencje określone w ust. 4 przekazać Prodziekanom.

§ 25
1. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania administracji i rozporządzania

środkami finansowymi wydziału, szczególnie w zakresie:
a) podziału środków budżetowych na jednostki organizacyjne wydziału,
b) przydziału katedrom środków finansowych przeznaczonych na ich działalność

statutową,
c) wstrzymania finansowania działalności dotowanej przez ministerstwo w przypadku

niegospodarności i naruszenia zasad dyscypliny finansowej,
d) kwalifikacji tematów badawczych finansowanych ze środków na badania własne

oraz komisyjnego odbioru tematów zrealizowanych,
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e) wnioskowania o zawarcie umów na prace zlecone w ramach umów
cywilnoprawnych, prowadzone przez wydział,

f) wnioskowania do rektora o zatrudnienie nauczycieli akademickich w ramach
posiadanych środków i limitu,

g) dysponowania funduszem nagród dla pracowników wydziału niebędących
nauczycielami akademickimi,

h) wnioskowania do rektora o przyznanie nagród nauczycielom akademickim,
i) merytorycznego nadzoru nad realizacją budżetu wydziału.

2. Do zadań Dziekana w zakresie nadzoru nad administracją i finansami wydziału należy
w szczególności:
a) nadzór nad realizacją funduszu pomocy materialnej dla studentów wydziału,
b) zlecanie zadań dydaktycznych jednostkom organizacyjnym wydziału i między-

wydziałowym oraz ogólny nadzór nad merytoryczną obsługą procesu
dydaktycznego i zabezpieczeniem pomieszczeń dydaktycznych wydziału.

3. Dziekan współpracuje z Rektorem w opracowaniu planu rzeczowo – finansowego
Uniwersytetu.

Prodziekani
§ 26

1. Dziekan kieruje Wydziałem przy pomocy nie więcej niż trzech prodziekanów.
2. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji prodziekanów określa Dziekan

z uwzględnieniem zapisów ust. 3 i 4.
3. Do obszarów działania prodziekana ds. nauki należy w szczególności:

a) inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności naukowo-badawczej na
wydziale,

b) nadzór wraz z Dziekanem nad prawidłowym przebiegiem przewodów doktorskich,
habilitacyjnych i profesorskich,

c) wspieranie rozwoju studenckich kół naukowych.
4. Do obszarów działania prodziekana ds. studentów należy w szczególności:

a) współpraca z organizacjami studenckimi w zakresie realizacji procesu
dydaktycznego i przyznawania pomocy materialnej studentom,

b) kontrola realizacji toku studiów.

Jednostki organizacyjne Wydziału
§ 27

1. W ramach wydziału są tworzone wewnętrzne jednostki organizacyjne, w szczególności
katedry, zakłady.

2. Tryb powoływania, przekształcania i likwidacji katedr i zakładów określa statut.
3. Zakres działania katedry lub zakładu określa Rektor w zarządzeniu powołującym

odpowiednio katedrę lub zakład.
4. Tryb powoływania i odwoływania kierowników katedr i zakładów określa statut.

Dziekanat
§ 28

1. Do zadań dziekanatu należy organizacyjno-techniczna obsługa procesu naukowego
i dydaktycznego realizowanego na wydziale, a także obsługa Rady Wydziału, Dziekana
i Prodziekanów, a w szczególności:
a) przygotowanie i obsługa procesu dydaktycznego oraz działania związane

z podnoszeniem jakości kształcenia,
b) prowadzenie dokumentacji studentów, w tym obsługa systemu informatycznego,
c) koordynowanie prac związanych z oceną parametryczną wydziału oraz

sporządzanie sprawozdań z działalności naukowo – badawczej oraz dydaktycznej
wydziału,
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d) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z rozwojem naukowym
pracowników wydziału a także prowadzonymi przewodami doktorskimi,
habilitacyjnymi oraz postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora,

e) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem studentom świadczeń pomocy
materialnej.

Sekretariaty katedr
§ 29

1. Do zadań sekretariatu katedry (katedr) należy zapewnienie obsługi administracyjno-
technicznej procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego, w szczególności:
a) zapewnienie sprawnej organizacji i obsługi administracyjno-technicznej spotkań

naukowych i dydaktycznych jednostki (konferencji, sesji naukowych oraz wizyt
krajowych i zagranicznych),

b) współpraca z dziekanatami w zakresie obsługi procesu dydaktycznego,
c) obsługa systemu informatycznego w zakresie obciążeń dydaktycznych

pracowników katedry,
d) przyjmowanie korespondencji wpływającej do sekretariatu, przedkładanie

korespondencji przełożonemu oraz przekazywanie pozostałym pracownikom
jednostki,

e) wykonywanie zadań służbowych zlecanych przez kierownika katedry lub kierownika
dziekanatu.

2. Pracownicy zatrudnieni w sekretariatach katedr podlegają służbowo kierownikowi
dziekanatu.

ROZDZIAŁ V. OŚRODKI NAUKOWO – DYDAKTYCZNE

§ 30
1. Ośrodkami Naukowo – Dydaktycznymi Uniwersytetu, są:

a) Bielski Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny (BOND),
b) Rybnicki Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny (ROND).

§ 31
1. Do zadań ośrodków naukowo–dydaktycznych należy prowadzenie działalności

dydaktycznej na rzecz wydziałów Uniwersytetu oraz naukowej w regionie,
a w szczególności:
a) organizowanie kształcenia na studiach I i II stopnia,
b) aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym,
c) inspirowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych na rzecz Regionu,
d) organizowanie konferencji naukowych.

2. Do zadań obsługi administracyjno-technicznej BOND/ROND należy obsługa procesu
dydaktycznego realizowanego w tych jednostkach określona w § 28 ust. 1 pkt. a) - c).

3. Szczegółowy zakres zadań oraz obieg dokumentów są określane w porozumieniu
pomiędzy Dziekanami wydziałów i Pełnomocnikami Rektora ds. ośrodków naukowo –
dydaktycznych oraz kierownikami dziekanatów a kierownikami biur obsługi
organizacyjno-administracyjnej tych jednostek.

ROZDZIAŁ VI. ZADANIA JEDNOSTEK MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH

§ 32
Międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi są:

a) Międzywydziałowe Centrum Nauczania i Promocji Języków Obcych,
b) Studium Doktoranckie,
c) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
d) Kolegium Zarządzania,
e) Studium Pedagogiczne w likwidacji.
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Międzywydziałowe Centrum Nauczania i Promocji Języków Obcych
§ 33

1. Do zadań Międzywydziałowego Centrum Nauczania i Promocji Języków Obcych
należy w szczególności:
a) nauczanie i upowszechnianie języków obcych na wydziałach i w innych formach

kształcenia prowadzonego przez Uniwersytet,
b) promowanie języków, gospodarki i kultury języków nauczanych,
c) koordynowanie prac zespołów językowych, w tym określanie zakresu

programowego oraz ujednolicenie wymogów wobec studentów i pracowników,
2. W ramach Centrum funkcjonują zespoły językowe.
3. Centrum kieruje Kierownik.

Studium Doktoranckie
§ 34

1. Zadaniem Studium Doktoranckiego jest koordynacja środowiskowych studiów
doktoranckich.

2. Do zadań organizacyjno – technicznych Studium należy w szczególności:
a) organizowanie naboru na studia doktoranckie,
b) prowadzenie dokumentacji toku studiów doktoranckich,
c) współpraca z dziekanami w zakresie organizacji studiów doktoranckich,
d) organizowanie zajęć na studiach doktoranckich,
e) przyjmowanie wniosków, podań, skarg i zażaleń,
f) wydawanie dokumentów, zaświadczeń itp.,
g) utrzymywanie kontaktów z doktorantami,
h) przygotowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia,
i) archiwizowanie dokumentacji dotyczącej studiów doktoranckich.

3. Studium kieruje Kierownik.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
§ 35

1. Do zadań Studium Wychowania Fizycznego i Sportu należy w szczególności:
a) organizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla studentów mających na celu

doskonalenie cech motorycznych i wyrównanie braków sprawnościowych oraz
koordynowanie wad postawy, w tym zajęcia rehabilitacyjne ze studentami mającymi
określone dolegliwości,

b) prowadzenie grup specjalizacji sportowej dla studentów podnoszących swoje
umiejętności sportowe w określonych dyscyplinach sportu (koszykówka, siatkówka,
piłka nożna i inne),

c) prowadzenie prac badawczych dotyczących sprawności fizycznej studentów, ich
umiejętności i zainteresowań z zakresu kultury fizycznej,

d) powołanie i prowadzenie zajęć z reprezentacją Uniwersytetu, uczestnictwo
w rozgrywkach międzyuczelnianych, Mistrzostwach Polski i innych imprezach
sportowych krajowych i zagranicznych,

e) organizowanie zajęć kształcących nawyki aktywnego wypoczynku, organizowanie
wycieczek dla grup turystyki górskiej i rowerowej, sobotnich wyjazdów na narty oraz
szkoleniowych obozów narciarskich, żeglarskich, kajakowych i sportowych.

f) szkolenie organizatorów sportu i rekreacji,
g) prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla pracowników oraz członków ich rodzin.

2. Studium kieruje Kierownik.
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Kolegium Zarządzania
§ 36

1. Do zadań Kolegium Zarządzania należy organizowanie studiów podyplomowych oraz
prowadzenie innych form działalności edukacyjnej, a w szczególności:
a) organizowanie działalności dydaktycznej w zakresie uwzględniającym potrzeby

rynku pracy, podmiotów gospodarczych, organizacji i osób fizycznych,
b) specjalistyczne szkolenie we wszystkich formach podnoszenia kwalifikacji

zawodowych,
c) opracowywanie materiałów dydaktyczno – szkoleniowych i informacyjnych dla

zainteresowanych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
d) współpraca z Międzywydziałową Radą Studiów Podyplomowych w zakresie:

 planów i programów studiów podyplomowych,
 projektów edukacyjnych i innych,

e) przygotowanie danych do opracowania kalkulacji kosztów poszczególnych
programów edukacyjnych.

2. Kolegium kieruje Dyrektor.

ROZDZIAŁ VII. ZADANIA JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH

§ 37
Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi są:

a) Biblioteka Główna,
b) Wydawnictwo Uczelniane,
c) Centrum Informatyczne,
d) Akademickie Centrum Kariery,
e) Centrum Badań i Ekspertyz,
f) Centrum Badań i Studiów Europejskich,
g) Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy,
h) Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych,
i) Akademickie Warsztaty Pedagogiczne.
a także:
j) Zespół Pieśni i Tańca „SILESIANIE”
k) Chór.

Biblioteka Główna
§ 38

1. Do zadań Biblioteki Głównej należy współpraca z jednostkami organizacyjnymi
Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań naukowych, dydaktycznych i usługowych,
w szczególności:
a) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów zgodnie z potrzebami dydaktycznymi oraz

kierunkami prowadzonych w Uniwersytecie badań naukowych,
b) opracowywanie, magazynowanie, oprawa i udostępnianie zbiorów,
c) organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej,
d) dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu w komputerowej

bazie danych,
e) prowadzenie szkoleń bibliotecznych dla studentów, doktorantów i pracowników

Uniwersytetu,
f) prowadzenie badań w zakresie merytorycznie związanym z działalnością biblioteki,
g) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z bibliotek katedralnych oraz

innych jednostek organizacyjnych,
h) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup książek,

czasopism, programów itp.,
i) e-biblioteka.

2. Strukturę wewnętrzną Biblioteki Głównej określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki
Głównej.

3. Biblioteką kieruje Dyrektor.
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Wydawnictwo Uczelniane
§ 39

1. Do zadań Wydawnictwa Uczelnianego należy organizacja i realizacja działalności
wydawniczej Uniwersytetu, w szczególności:
a) wydawanie podręczników akademickich, prac naukowych, materiałów

promocyjnych, informatorów oraz czasopism,
b) przygotowanie prac do druku, korekta oraz redakcja techniczna,
c) promocja wydawnictw (sporządzanie ofert wydawniczych, udział w targach

i wystawach książek, promocja poprzez Internet),
d) dystrybucja wydawanych prac.

2. Wydawnictwo Uczelniane współpracuje z Komitetem Redakcyjnym oraz z Komitetem
Redakcyjnym czasopisma „Journal of Economics and Management”.

3. Strukturę wewnętrzną Wydawnictwa a także zadania Komitetu Redakcyjnego oraz
Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Journal of Economics and Management” określa
Regulamin Wydawnictwa.

4. Wydawnictwem kieruje Redaktor Naczelny.

Centrum Informatyczne
§ 40

1. Do zadań Centrum Informatycznego należy
a) w zakresie informatycznej obsługa działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej

Uniwersytetu oraz zarządzania Uniwersytetem, w szczególności:
 wspomaganie obsługi procesu dydaktycznego,
 wspomaganie obsługi procesu rekrutacji,
 obsługa licencji uczelnianych i wydziałowych, w szczególności MSDN AA,
 zapewnienie pracownikom i studentom dostępu do poczty elektronicznej,

w zakresie technicznych możliwości i środków finansowych Uniwersytetu,
 zapewnienie ciągłości dostępu do podstawowych usług sieci Internet w zakresie

technicznych możliwości i środków finansowych Uniwersytetu,
 administrowanie serwerami sieci komputerowej Uniwersytetu,
 konserwacja i serwis sprzętu informatycznego w jednostkach organizacyjnych

oraz wdrożenia oraz konserwacje sieci komputerowych Uniwersytetu,
 instalowanie i aktualizowanie oprogramowania systemowego i aplikacyjnego dla

potrzeb pracowników i laboratoriów dydaktycznych (z wyłączeniem
specjalistycznych laboratoriów katedralnych),

 wdrażanie nowych technologii z zakresu informatyzacji,
 przygotowywanie planów, wniosków i raportów związanych z informatyzacją

Uniwersytetu oraz w zakresie wyposażenia w multimedialne środki dydaktyczne
(w oparciu o plany wyodrębnionej jednostki), w tym uczestnictwo
w postępowaniach przetargowych dotyczących inwestycji informatycznych,

 kompleksowa realizacja zakupów sprzętu informatycznego, aparatury
dydaktycznej i oprogramowania w Uniwersytecie w zakresie określonym dla
jednostki realizującej zamówienia publiczne,

 pomoc w prowadzonych w Uniwersytecie badaniach naukowych,
 prowadzenie magazynu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

b) w zakresie technicznej obsługi procesu dydaktycznego:
 gospodarowanie multimedialną aparaturą i sprzętem dydaktycznym

Uniwersytetu,
w tym udostępnianie, konserwacja, naprawy,

 przygotowywanie planów, wniosków oraz raportów związanych z wyposażeniem
w multimedialne środki dydaktyczne,

 opracowywanie planów modernizacji i adaptacji pomieszczeń dydaktycznych,
w zakresie wyposażenia w środki dydaktyczne,
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 organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie eksploatacji i obsługi
technicznych środków dydaktycznych,

 współudział w technicznym przygotowywaniu zajęć,
 obsługa techniczna posiedzeń Senatu, obron prac doktorskich i habilitacyjnych,

konferencji naukowych oraz innych uroczystości organizowanych przez
Uniwersytet.

2. Strukturę wewnętrzną i podział zadań określa regulamin wewnętrzny Centrum
Informatycznego. Wyodrębnioną, zgodnie z postanowieniami regulaminu
wewnętrznego, jednostką Centrum Informatycznego jest Zespół Technicznych
Środków Dydaktycznych.

3. Centrum kieruje Dyrektor.

Akademickie Centrum Kariery
§ 41

1. Do zadań Akademickiego Centrum Kariery (ACK) należy prowadzenie działalności
organizacyjnej, dydaktycznej, naukowej oraz popularyzatorskiej w zakresie promocji
studentów i absolwentów Uniwersytetu na rynku pracy, w szczególności:
a) tworzenie trwałych form współpracy Uniwersytetu z podmiotami gospodarczymi,

organizacjami samorządowymi, instytucjami i urzędami występującymi na rynku
pracy, samorządem studenckim, Stowarzyszeniem Absolwentów „COLLEGIUM”,
Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego w Katowicach” oraz biurami karier działającymi w innych polskich
uczelniach,

b) prowadzenie konsultacji dla studentów i absolwentów mających na celu
przygotowanie do wejścia i funkcjonowania na rynku pracy,

c) prowadzenie badań naukowych związanych z określaniem sylwetki kandydata na
studia stacjonarne, losami zawodowymi absolwentów oraz rynkiem pracy,

d) obsługa administracyjno-techniczna krajowych praktyk studenckich,
e) prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów,
f) prowadzenie i koordynowanie projektów z zakresu aktywizacji zawodowej.

2. Strukturę wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań określa regulamin wewnętrzny.
3. ACK kieruje Dyrektor.

Centrum Badań i Ekspertyz
§ 42

1. Do zadań Centrum Badań i Ekspertyz należy w szczególności:
a) pozyskiwanie zleceń badawczych i eksperckich,
b) organizowanie i integracja zespołów badawczych realizujących projekty,
c) promowanie środowiska naukowego i badawczego Uniwersytetu oraz osiągnięć

badawczych jego pracowników,
d) tworzenie trwałych form współpracy pomiędzy nauką a praktyką.

2. Strukturę wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań określa regulamin wewnętrzny.
3. Centrum kieruje Dyrektor.

Centrum Badań i Studiów Europejskich
§ 43

1. Do zadań Centrum Badań i Studiów Europejskich należy:
a) gromadzenie dokumentów, publikacji, książek, prac naukowych oraz czasopism na

temat Unii Europejskiej oraz integracji Polski ze strukturami europejskimi,
b) prowadzenie badań o procesach integracyjnych, prawie i instytucjach Unii

Europejskiej,
c) wspieranie realizowanych w regionie badań dotyczących Unii Europejskiej,

wspieranie placówek zajmujących się badaniami europejskimi,
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d) prowadzenie działalności dydaktycznej w formie kursów, szkoleń i studiów
podyplomowych z zakresu integracji europejskiej dla pracowników urzędów
państwowych, absolwentów wyższych uczelni, pracowników sektora publicznego
i prywatnego,

e) działalność informacyjna i popularyzatorska: organizowanie konferencji,
seminariów, sympozjów.

2. Strukturę wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań określa regulamin wewnętrzny.
3. Centrum kieruje Dyrektor.

Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy
§ 44

1. Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy prowadzi działalność badawczą,
dydaktyczną, doradczą i popularyzatorską w celu wspierania dialogu społecznego
w stosunkach pracy, zatrudnienia i polityki socjalnej.

2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
a) analiza prawnych, społeczno – politycznych i ekonomicznych uwarunkowań

stosunków pracy i zatrudnienia,
b) poszukiwanie i opracowywanie metod i środków służących wspieraniu dialogu

społecznego w stosunkach pracy,
c) wspieranie pracowników i pracodawców oraz ich organizacji jak również organów

rządowych i samorządowych w prowadzeniu dialogu społecznego, zwłaszcza
w związku z negocjowaniem układów i porozumień zbiorowych oraz zbiorowych
sporów pracy,

d) prowadzenie działalności dydaktycznej w formie studiów podyplomowych, kursów
i szkoleń dla partnerów dialogu społecznego,

e) prowadzenie działalności popularyzującej dialog społeczny w stosunkach pracy
poprzez organizowanie konferencji naukowych i działalność wydawniczą,

f) badanie metod i instrumentów demokracji przemysłowej i pracowniczej
partycypacji,

g) prowadzenie badań w dziedzinie stosunków pracy i zatrudnienia oraz polityki
socjalnej,

h) gromadzenie dokumentów i publikacji poświęconych problematyce dialogu
społecznego w stosunkach pracy, zatrudnienia i polityki socjalnej.

3. Strukturę wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań określa regulamin wewnętrzny.
4. Centrum kieruje Dyrektor.

Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych
§ 45

1. Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych prowadzi studia specjalne w zakresie
nauczania języków obcych, kształcenia umiejętności językowych w zakresie języka
biznesu.

2. Strukturę wewnętrzną i zakres zadań określa regulamin wewnętrzny.
3. Szkołą kieruje Dyrektor.

Akademickie Warsztaty Pedagogiczne
§ 46

1. Akademickie Warsztaty Pedagogiczne (AWP) mają na celu wyposażenie młodych
pracowników naukowo – dydaktycznych oraz uczestników Studium Doktoranckiego
w umiejętności dydaktyczne i wiedzę pedagogiczną niezbędną do nauczania
przedmiotów ekonomicznych, a także wdrożenie do samodzielnego planowania
własnego rozwoju zawodowego i wzmocnienia postaw etycznych. Do zadań AWP
należy również profilaktyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem pomocy
psychologicznej.
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2. Strukturę wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań określa regulamin wewnętrzny.
3. AWP kieruje Kierownik4.

Zespół Pieśni i Tańca „SILESIANIE”
§ 47

1. Do zadań Zespołu Pieśni i Tańca „SILESIANIE” należy:
a) promowanie Uniwersytetu na arenie krajowej i międzynarodowej,
b) krzewienie i upowszechnianie kultury polskiej, w tym ludowej wśród studentów i

pracowników Uniwersytetu,
c) twórcze działanie w celu pobudzenia akademickiej aktywności kulturalnej,
d) edukacja kulturalna poprzez muzykę, taniec i śpiew (prezentowanie wszystkich

polskich tańców narodowych oraz melodii i pieśni z terenu całej Polski).
2. Strukturę wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań określa regulamin wewnętrzny.
3. Zespołem kieruje Kierownik.

Chór
§ 48

1. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ma na celu rozwijanie kultury
muzycznej studentów Uniwersytetu oraz reprezentowanie i promowanie Uniwersytetu
na polu działalności kulturalnej.

2. Co zadań Chóru należy w szczególności:
a) promocja Uniwersytetu poprzez udział w konkursach, festiwalach i przeglądach

chórów,
b) pielęgnowanie i popularyzacja muzyki i śpiewu,
c) podtrzymywanie oraz rozwój tradycji chóralistyki akademickiej.

3. Strukturę wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań określa regulamin wewnętrzny.
4. Chórem kieruje Kierownik.

ROZDZIAŁ VIII. ZADANIA JEDNOSTEK MIĘDZYUCZELNIANYCH I WSPÓLNYCH

§ 49
Jednostką wspólną Uniwersytetu i Uniwersytetu Śląskiego jest Śląska Międzynarodowa
Szkoła Handlowa,

Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa
§ 50

1. Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa (ŚMSH) kształci specjalistów
przygotowanych do organizowania działalności gospodarczej oraz do uczestniczenia w
obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym.

2. Zadania szkoły reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statut ŚSMH.

ROZDZIAŁ IX. ZADANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI
CENTRALNEJ

Biuro Rektorskie
§ 51

Do zadań Biura Rektorskiego należy w szczególności:
a) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej posiedzeń Senatu i Kolegium

Rektorskiego, w tym:
 opracowywanie projektu regulaminu Senatu,
 opracowywanie projektu harmonogramu posiedzeń,
 kompletowanie, weryfikacja zgodności materiałów z tematyką posiedzeń oraz

4 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 63/12 z dnia 24 września 2012 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
zmieniające zarządzenie nr 27/04 z dnia 1 października 2004 roku w sprawie uruchomienia Asystenckich Warsztatów Pedagogicznych
z późn. zm. oraz Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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ich opracowanie techniczne,
 przedkładanie projektów uchwał do zaopiniowania przez radców prawnych, o ile

tego wymagają,
 sporządzanie protokołów,
 ewidencjonowanie uchwał Senatu oraz przekazywanie ich do wiadomości

jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu,
b) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej działalności Rektora i Prorektorów,

w tym:
 opracowywanie (przygotowywanie) materiałów zleconych przez Rektora lub

Prorektorów,
 współpraca z instytucjami i osobami (przedstawicielami polityki i biznesu),

zgodnie ze wskazaniami Rektora,
 koordynowanie udziału Rektora w imprezach środowiska studenckiego oraz

otoczenia społeczno – gospodarczego,
c) organizacja uroczystości ogólnouczelnianych (inauguracje roku akademickiego,

spotkania z pracownikami i innych zleconych przez Rektora),
d) redagowanie pism gratulacyjnych i okolicznościowych oraz zlecanie zakupu

kwiatów i upominków składanych w imieniu Senatu i kierownictwa Uczelni,
e) redagowanie nekrologów oraz zlecanie zakupu wieńców składanych w imieniu

Senatu i kierownictwa Uczelni,
f) dysponowanie środkami przeznaczonymi na reprezentację,
g) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
h) dysponowanie togami i insygniami rektorskimi.

Dział Spraw Pracowniczych
§ 52

Dział Spraw Pracowniczych realizuje zadania związane z obsługą kadrową pracowników
Uniwersytetu wynikające z obowiązującego prawa pracy, przepisów dotyczących
kształcenia
i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz spraw socjalnych. Do zadań działu należy
w szczególności:

a) planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych Uniwersytetu oraz kontrolowanie
gospodarki etatami,

b) prowadzenie spraw osobowych pracowników (nauczycieli akademickich
i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi),

c) prowadzenie spraw związanych z rozwojem kadry naukowej i podnoszeniem
kwalifikacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

d) realizowanie zadań związanych z przyznawaniem nagród ministra i rektora,
odznaczeń państwowych, resortowych i innych,

e) tworzenie systemów oceny związanych z przebiegiem rozwoju naukowego kadry,
f) realizacja świadczeń socjalnych na rzecz pracowników,
g) działalność informacyjno-szkoleniowa, w tym przeprowadzanie instruktaży i szkoleń

z zakresu prawa pracy, współpraca z inspektorami ds. bhp i ppoż. w zakresie
szkoleń bhp i ppoż. pracowników.

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
§ 53

Audytor Wewnętrzny realizuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych,
w szczególności:

a) przeprowadza analizę ryzyka działalności Uniwersytetu w celu sporządzenia planu
audytu,

b) opracowuje roczne plany audytu oraz długoterminowy plan audytu oparty na
strategii działania Uniwersytetu,
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c) ocenia system kontroli i zarządzania w uczelni w ramach realizacji zadań
audytowych wynikających z planu,

d) sporządza sprawozdania z wykonania rocznych planów audytu,
e) przeprowadza czynności doradcze, przyczyniające się do usprawnienia

funkcjonowania jednostki, będące często bezpośrednim następstwem lub
kontynuacją realizowanych zadań audytowych.

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
§ 54

Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej dokonuje planowych i doraźnych kontroli
instytucjonalnych realizacji ustawowych i statutowych zadań jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu.

Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej
§ 55

Do zadań Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
a) realizowanie międzynarodowych projektów dydaktycznych,
b) organizacja i obsługa wymiany studentów, nauczycieli akademickich oraz innych

pracowników Uniwersytetu,
c) inicjowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków zagranicznych na

finansowanie działań Uniwersytetu.”5

Biuro Dydaktyki
§ 56

Do zadań Biura Dydaktyki należy prowadzenie Sekretariatu Prorektora ds. edukacji oraz
koordynacja spraw związanych z realizacją toku studiów, jakością kształcenia, pomocą
materialną dla studentów i doktorantów oraz kształtowaniem, budowaniem
i upowszechnianiem wizerunku Uniwersytetu, w szczególności:

a) w zakresie organizowania i koordynowania rekrutacji na studia:
 prowadzenie punktu informacyjnego dla kandydatów na studia,
 monitorowanie rynku usług edukacyjnych,
 przygotowywanie, koordynacja i promocja wydarzeń specjalnych dla

kandydatów, studentów i pracowników,
 sporządzanie sprawozdań związanych z rekrutacją na studia, kształceniem

studentów, liczbą absolwentów itp.
b) w zakresie spraw związanych z realizacją toku studiów:

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej asystentów stażystów,
 prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów,
 zamawianie, ewidencjonowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania

związanych z kształceniem studentów,
 prowadzenie rejestru organizacji studenckich i studenckich kół naukowych,
 współpraca z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi i absolwentami,
 organizacja wykładów i dyskusji z udziałem gości z kraju,
 przygotowywanie umów cywilnoprawnych o przeprowadzenie zajęć

dydaktycznych, prelekcji i odczytów oraz na opracowania dydaktyczne,
 prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z przysposobieniem obronnym

studentów, prowadzenie punktu informacyjnego na temat przysposobienia
obronnego oraz przeszkolenia wojskowego studentów.

c) w zakresie zapewnienia jakości kształcenia:

5 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 82/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach w sprawie utworzenia Biura Promocji i Nowych Mediów, Zespołu Rozliczeń Międzynarodowych oraz wprowadzenia zmian
do Regulaminu Organizacyjnego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (§ 55 i 56)
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 opracowywanie zasad stymulowania i oceny jakości kształcenia,
 obsługa administracyjna uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia,
 przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia,

d) w zakresie spraw związanych ze świadczeniami pomocy materialnej:
 opracowywanie projektów regulaminu wewnętrznego dotyczącego ustalania

wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów,

 opracowywanie danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie funduszu
pomocy materialnej oraz monitorowanie wykorzystania środków
przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów,

 sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy materialnej dla studentów,
e) w zakresie innych zadań:

 przygotowanie danych do kalkulacji planowanych kosztów kształcenia, zasad
odpłatności za studia oraz danych do przeprowadzania analiz przychodów
i kosztów oraz symulacji rozwiązań w tym zakresie,

 przygotowywanie informacji z obszaru dydaktyki do planów finansowych
i planów zamówień publicznych, prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

 zarządzanie sprawozdawczością Uniwersytetu zgodnie z wymogami Głównego
Urzędu Statystycznego

 obsługa administracyjno-techniczna:
 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
 Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów oraz Komisji Dyscyplinarnej dla

Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 Senackiej Komisji Programów Nauczania i Dydaktyki,
 Odwoławczej Komisji Stypendialnej,

§ 56a
Do zadań Biura Promocji i Nowych Mediów należy:

a. kreowanie wizerunku i promocja Uniwersytetu oraz koordynacja działalności w tym
zakresie,

b. zapewnienie spójności identyfikacji wizualnej Uniwersytetu,
c. prowadzenie spraw dotyczących udzielania patronatów honorowych przez

Uniwersytet,
d. wspomaganie funkcji reprezentacyjnej Uniwersytetu za granicą,
e. realizowanie polityki informacyjnej o działalności Uniwersytetu,
f. zarządzanie budżetem promocyjnym Uniwersytetu, z uwzględnieniem możliwej

samodzielności budżetowej wydziałów oraz projektów w tym zakresie,
g. pełnienie roli jednostki realizującej zamówienie w zakresie działalności promocyjnej,

w rozumieniu Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie.6

Biuro Badań i Współpracy z Gospodarką7

§ 57
Do zadań Działu Badań Naukowych należy planowanie, prowadzenie, koordynowanie
działalności krajowej i międzynarodowej naukowo – badawczej Uniwersytetu oraz
rozliczanie projektów, grantów, działalności statutowej oraz badań własnych. Do
szczegółowych zadań działu należy:

a) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o dofinansowanie projektów, grantów,
działalności statutowej i badań własnych uczelni,

6 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 82/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rektora Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach w sprawie utworzenia Biura Promocji i Nowych Mediów, Zespołu Rozliczeń Międzynarodowych oraz wprowadzenia zmian
do Regulaminu Organizacyjnego Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (§ 56a i 57)
7 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 47/12 z dnia 5 września 2012 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań prorektorów oraz zmiany niektórych postanowień Regulaminu Organizacyjnego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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b) sporządzanie oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizowanych badań
i projektów,

c) dokonywanie rozliczeń finansowych zadań i przedsięwzięć realizowanych w ramach
działalności badawczej,

d) pozyskiwanie środków na badania naukowe,
e) prowadzenie obsługi organizacyjno-merytorycznej prac Senackiej Komisji ds. Nauki

oraz Komisji Odbioru Prac Naukowo-Badawczych,
f) koordynacja współpracy z otoczeniem biznesowym.

Zespół ds. Planowania Dydaktyki i Controllingu8

§ 58
1. Do zadań Zespołu ds. Planowania Dydaktyki należy:

a) gromadzenie informacji na potrzeby planowania i monitorowania działalności
dydaktycznej Uniwersytetu,

b) opracowywanie planów zajęć dydaktycznych,
c) rozliczanie pensum dydaktycznego oraz innych składników wynagrodzenia

związanych z prowadzeniem procesu dydaktycznego,
d) rezerwacja sal i organizacja przesunięć zajęć dydaktycznych w ciągu całego roku

akademickiego,
e) sporządzanie analiz z zakresu planowanych i wykonanych zajęć dydaktycznych.

Stanowisko ds. Kancelarii Tajnej i Obrony Cywilnej
§ 59

Do zadań Specjalisty ds. Kancelarii Tajnej i Obrony Cywilnej należy:
a) utworzenie Formacji Obrony Cywilnej oraz utrzymanie wysokiego poziomu

specjalistycznej wiedzy i sprawności psychofizycznej członków Formacji,
powołanych do Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego

b) współpraca z Działem Spraw Pracowniczych dotycząca pracowników zatrudnionych
(zatrudnianych), którzy pełnią lub mogą pełnić zadania związane z służbą
w akademickiej Formacji Obrony Cywilnej,

c) uzgadnianie kandydatur pracowników wyznaczonych do Formacji Obrony Cywilnej
z właściwym Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
§ 60

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie
przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych wytwarzanych,
przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w Uczelni, w szczególności:

a) zapewnienie ochrony
 informacji niejawnych, w tym kontrola tej ochrony,
 systemów i sieci teleinformatycznych,
 fizycznej Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych,

b) opracowywanie planu ochrony Uniwersytetu i nadzór nad jego realizacją,
c) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
d) okresowa kontrola obiegu dokumentów,
e) organizowanie cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji

niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
f) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje

niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego,

8 zmiana wprowadzona zarządzeniem nr 47/12 z dnia 5 września 2012 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań prorektorów oraz zmiany niektórych postanowień Regulaminu Organizacyjnego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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g) wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
informowanie kierownictwa o tych naruszeniach, a w przypadku naruszenia ochrony
informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „poufne” lub wyższą, również właściwą
służbę ochrony państwa.

Zespół Pałacowo–Parkowy w Młoszowej
§ 61

Obsługa administracyjno-techniczna Zespołu realizuje zadania związane
z administrowaniem obiektem i jego obsługą techniczną, a także ze współpracą
z lokalnymi instytucjami i społecznością. Do zadań obsługi należy:

a) współdziałanie z władzami Uniwersytetu oraz właściwymi jego jednostkami we
wszystkich sprawach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu,

b) współpraca z władzami i społecznością lokalną,
c) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prowadzenia

bieżących napraw i konserwacji oraz określania potrzeb w tym zakresie,
d) zabezpieczanie realizacji procesu dydaktyczno-naukowego,
e) współorganizacja imprez ogólnouczelnianych,
f) zabezpieczanie bazy lokalowej na organizowane konferencje, spotkania, itp.,
g) prowadzenie kampanii informacyjnej, mającej na celu wzmocnienie wizerunku

Uniwersytetu na terenie powiatów chrzanowskiego, krzeszowskiego i olkuskiego.

Dział Ogólny
§ 62

1. Dział Ogólny zapewnia obsługę organizacyjno-prawną i ogólnokancelaryjną
Uniwersytetu, archiwizowanie dokumentów oraz obsługę administracyjno-techniczna
sekretariatów Kanclerza i organizacji związkowych. Do zadań działu należy
w szczególności:
a) opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych na podstawie projektów

przygotowanych przez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne, zasięganie
opinii prawnej i audytorskiej oraz przedkładanie ich Rektorowi do podpisu,

b) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w sprawach
zleconych przez kierownictwo Uniwersytetu,

c) prowadzenie rejestru obowiązujących aktów normatywnych wydanych
w Uniwersytecie,

d) monitorowanie stanu i potrzeb w zakresie wewnętrznych regulacji prawnych,
e) udzielanie informacji dotyczących treści wewnętrznych aktów normatywnych oraz

ich udostępnianie zainteresowanym jednostkom organizacyjnym, a także
organizowanie instruktaży, warsztatów i szkoleń w tym zakresie,

f) bieżące informowanie o ukazujących się aktach prawnych powszechnie
obowiązujących, a także wyjaśnieniach, interpretacjach i artykułach prasowych,

g) prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych,
h) prowadzenie archiwum zakładowego,
i) zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej sekretariatu Kanclerza, organizacji

związkowych i Zespołu Radców Prawnych.

Zespół Radców Prawnych
§ 63

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy obsługa prawna Uczelni, w szczególności:
a) opiniowaniu projektów umów zawieranych w imieniu Uniwersytetu, w szczególności

dotyczących umów długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu
o znacznej wartości lub zawieranych z podmiotami zagranicznymi,

b) negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Uniwersytet,
w szczególności dotyczących umów długoterminowych, nietypowych, dotyczących
przedmiotu o znacznej wartości lub zawieranych z kontrahentem zagranicznym,

c) sprawowaniu nadzoru nad egzekucją należności Uniwersytetu i współdziałanie
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w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego,
d) występowaniu przed sądami i urzędami w imieniu Uniwersytetu (zastępstwo prawne

i procesowe),
e) opiniowaniu pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych

wydawanych przez upoważnione organy Uniwersytetu,
f) udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych,
g) weryfikacji wewnętrznych aktów prawnych w celu aktualizacji stanu prawnego

i faktycznego uregulowań,
h) udzielaniu informacji o nowych uregulowaniach prawnych dotyczących zakresu

działania Uniwersytetu oraz potrzebie wprowadzenia szczegółowych rozwiązań
wewnętrznych,

i) prowadzeniu spraw związanych z gospodarką mieniem i nieruchomościami,
j) sygnalizowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych,
k) opiniowaniu, pod względem prawnym, odpowiedzi udzielanych na wystąpienia

organów kontrolnych, organów sprawiedliwości oraz organów administracji
państwowej.

Zespół Inspektorów Nadzoru
§ 64

1. Do zadań Zespołu Inspektorów Nadzoru należy prowadzenie działalności
inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przygotowania i przebiegu procesu
budowlanego oraz pełnienia nadzoru nad stanem sprawności technicznej budynków,
budowli i instalacji. W szczególności do zadań Zespołu należy:
a) współpraca z Działem Projektów Inwestycyjnych w zakresie:

 opracowywania planów inwestycyjnych,
 opracowywania wniosków o uzyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania

inwestycji,
 opracowywania założeń technicznych i projektowych,
 opiniowania oraz weryfikacji dokumentacji technicznych, kosztorysów

ofertowych, itp.
 reprezentowania Uniwersytetu jako inwestora w dokonywaniu uzgodnień

technicznych i odbiorów technicznych robót
 kontroli faktur i kosztorysów zweryfikowanych przez inwestora zastępczego,

b) współpraca z Działem Realizacji Inwestycji Modernizacyjnych i Remontów
w zakresie:
 opracowywania planów inwestycji modernizacyjnych i remontów,
 opracowywania wniosków o uzyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania

inwestycji,
 opracowywania założeń technicznych i projektowych,
 opiniowania oraz weryfikacji dokumentacji technicznych, kosztorysów

ofertowych, itp.
 organizacji inwestycji modernizacyjnych i remontów oraz nadzór nad ich

realizacją,
 przeprowadzania uzgodnień technicznych,
 dokonywania odbiorów technicznych robót,
 dokonywaniu rozliczeń rzeczowych i finansowych,
 opracowywaniu raportów, sprawozdań i analiz,
a także
 utrzymania i modernizacji instalacji i urządzeń związanych z dostawą mediów

(w tym w szczególności zapewnienie dozoru technicznego),
 utrzymania i modernizacji dźwigów, wind, instalacji klimatyzacyjnych

i wentylacyjnych, instalacji i urządzeń alarmowych, p.poż, kontroli dostępu,
audio-video oraz innych instalacji i urządzeń związanych z utrzymaniem
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sprawności i funkcjonowaniem obiektów (w tym w szczególności zapewnienie
dozoru technicznego),

c) współpraca z Działem Gospodarki Majątkiem w zakresie utrzymania i bieżącej
eksploatacji budynków i budowli, w tym dokonywanie ocen technicznych,
wykonywanie kosztorysowania i nadzór nad realizacją zadań remontowych
i konserwatorskich przez warsztat,

d) prowadzenie postępowań lub udział w prowadzonych postępowaniach
wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania opóźnień, szkód budowlanych
itp.,

e) wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu podstawowych obowiązków
i praw inspektorów nadzoru określonych prawem budowlanym.

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
§ 65

Do zadań przewidzianych dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej należy:

a) kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
w Uniwersytecie, podejmowanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości oraz wnioskowanie o poprawę warunków pracy i nauczania,

b) zgłaszanie wniosków lub podejmowanie decyzji o wyłączeniu z użytkowania
instalacji, aparatury, maszyn i urządzeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub
życia,

c) przeprowadzanie i organizowanie szkoleń z zakresu bhp i ochrony
przeciwpożarowej dla pracowników i studentów oraz kontrola znajomości przepisów
dotyczących bhp i ochrony ppoż.

d) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy i organizacjami związkowymi przy
podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) opiniowanie projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych obiektów i urządzeń
Uniwersytetu,

f) opracowywanie planów poprawy stanu bhp i ochrony ppoż. w Uniwersytecie;
przeprowadzanie rocznych i okresowych analiz realizacji zadań ustalonych w tych
planach,

g) ustalanie norm zużycia materiałów będących w ciągłym używaniu (środków higieny
osobistej, materiałów biurowych, odzieży ochronnej i roboczej),

h) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Straży Pożarnej, Wojewódzką
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi
instytucjami, do których zadań należy bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona
przeciwpożarowa.

Domy Studenta
§ 66

1. Do zadań administracji Domów Studenta należy gospodarka zasobami lokalowymi
Uniwersytetu (przeznaczonymi na mieszkania dla studentów), przygotowywanie
obiektów do zamieszkania zapewniające mieszkańcom odpowiednie warunki do nauki,
wypoczynku i działalności społeczno-kulturalnej, w szczególności:
a) udostępnianie pokoi gościnnych, ich zabezpieczanie i właściwe przygotowanie,
b) sporządzanie planów potrzeb na urządzenia gospodarcze, meble, środki czystości,

odzież ochronną i roboczą,
c) zapewnienie całodobowego dozoru Domów Studenta, organizowanie

i kontrolowanie zabezpieczenia obiektów i pomieszczeń oraz pracy strażników
ochrony mienia, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia portierni i stróżówek,

d) zgłaszanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych, udział w odbiorach technicznych
robót,



35

e) utrzymanie wymaganego stanu sanitarnego budynków i terenów,
f) podejmowanie działań w kierunku wykorzystania wolnych miejsc w domach

studenckich, prowadzenie pokoi gościnnych,
g) poszukiwanie rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów prowadzenia domów

studenckich.
2. W Domach Studenta obowiązuje Regulamin Domu Studenta.

Klub Pracowniczy Amicus
§ 67

Do zadań Klubu Pracowniczego „Amicus” należy w szczególności:
a) prowadzenie działalności klubowej o charakterze kulturalnym, oświatowym

i reklamowo – promocyjnym,
b) udostępnianie pomieszczeń na spotkania z pracownikami lub osobami z zewnątrz,
c) prezentowanie dorobku artystyczno-hobbystycznego pracowników Uniwersytetu,
d) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń klubowych i przygotowania

pomieszczeń na organizowane w Klubie spotkania.
2. Zakres, formy i zasady działalności określa Regulamin Klubu Pracowniczego AMICUS

Zastępca Kwestora
§ 68

Zastępca Kwestora odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla
nadzorowanych jednostek i służb, a także innych dodatkowo powierzonych, związanych
z pełnioną funkcją i zastępstwem, w tym za:

a) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu,
b) sporządzanie korekt planów rzeczowo-finansowych,
c) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-

finansowym w sposób zapobiegający naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
d) aktualizacja i weryfikacja dokumentacji zasad rachunkowości (metod wyceny

aktywów i pasywów, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – uczelniany plan
kont, przyjętych zasady klasyfikacji zdarzeń, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu
systemu przetwarzania danych, opisu systemu służącego ochronie danych i ich
zbiorów),

e) nadzór nad prawidłową organizacją rachunkowości, zgodną z postanowieniami
ustawy o rachunkowości oraz dokumentacją zasad rachunkowości,

f) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
g) nadzór nad zgodnością realizacji planów rzeczowo-finansowych z ewidencją

księgową,
h) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem kalkulacji kosztów i projektów cenników,

ustalaniem należności w wysokości nie niższej iż wynika to z prawidłowych
obliczeń,

i) nadzór nad prawidłowym przechowywaniem ksiąg rachunkowych zgodnie
z obowiązującymi zasadami ustawowymi oraz nadzór nad zapewnieniem ochrony
danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu
komputerowego,

j) nadzór nad windykacją, przestrzeganie zgodnego z przepisami dochodzenia
należności, niedopuszczenie do niedochodzenie należności lub dochodzenia
w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia, niedopuszczenie do
przedawnienia należności lub niezgodnego z przepisami umorzenia.

Dział Finansowo-Księgowy
§ 69

Dział Finansowo-Księgowy zapewnia obsługę finansową oraz księgową Uniwersytetu,
zgodnie z obowiązującymi zasadami prowadzenia rachunkowości i gospodarowania
środkami publicznymi. Do zadań Działu Finansowo–Księgowego należy w szczególności:
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a) opracowanie, bieżącą aktualizację i przechowywanie zasad polityki rachunkowości
oraz wszelkiej innej dokumentacji, której obowiązek posiadania i wykorzystania
wynika z przepisów prawa,

b) organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu,
c) prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi

zasadami ustawowymi oraz zapewnienie ochrony danych zawartych w księgach
rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego,

d) przygotowanie sprawozdań finansowych oraz dokumentacji dla potrzeb ich badania
przez biegłego rewidenta,

e) rozliczanie inwentaryzacji,
f) sporządzanie kalkulacji kosztów i projektów cenników,
g) fakturowanie, wystawianie not obciążeniowych, odsetkowych i not korygujących,

naliczanie podatku od nieruchomości, opłat reprograficznych,
h) organizowanie obrotu gotówkowego i prowadzenie obsługi kasowej,
i) rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych,
j) inwentaryzacja aktywów finansowych,
k) przyjmowanie faktur i innych dokumentów finansowych, kontrola formalno-

rachunkowa dokumentów oraz rozliczanie:
 delegacji krajowych,
 ryczałtów samochodowych,
 zaliczek,
 telefonów organizacji studenckich,

l) terminowa realizacja zobowiązań publicznoprawnych i innych, w sposób
zapobiegający niewykonaniu zobowiązań których skutkiem jest zapłata odsetek, kar
lub opłat,

m) prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT,
n) prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie przewidzianym

w wytycznych do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych,
o) sporządzanie sprawozdawczości bilansowej dla celów statystycznych i innych

powstałych z zobowiązań Uniwersytetu.

Dział Płac
§ 70

Dział Płac gospodaruje środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia oraz realizuje
zobowiązania wynikających ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych. Do zadań Działu
Płac należy w szczególności:

a) planowanie wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia, przygotowanie danych do
planu rzeczowo-finansowego, prowadzenie analizy wykorzystania funduszu,

b) naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz z tytułu umów
cywilnoprawnych, sporządzanie miesięcznych zbiorczych zestawień dokonanych
wypłat,

c) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,

d) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi
pracowników i zleceniobiorców (zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń,
rozliczanie składek, prowadzenie deklaracji ubezpieczeniowej),

e) zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i uczestników studiów
doktoranckich, naliczanie składek, sporządzanie zestawień składek refundowanych
przez MNiSW,

f) naliczanie i odprowadzanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,

g) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie dokumentacji
dla celów podatkowych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz
pobranych zaliczkach (PIT-y),
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h) naliczanie miesięcznego funduszu premiowego dla pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi,

i) prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie przewidzianym
w wytycznych do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych,

j) sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i innych powstałych
z zobowiązań uczelni w omawianym zakresie,

k) obsługa elektronicznego systemu kadrowo-płacowego, programu „Płatnik”, NFZ-
SKO, MULTICASH, e-PEFRON,

l) terminowa realizacja zobowiązań publicznoprawnych w wysokości wynikającej
z prawidłowego obliczenia,

m) zapobieganie niewykonaniu zobowiązań, których skutkiem jest zapłata odsetek, kar
lub opłat.

Dział Inwentaryzacji
§ 71

Do zadań Działu Inwentaryzacji należy kontrola stanu wykorzystania, przechowywania
i ewidencji składników mienia Uniwersytetu, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami
wewnętrznymi, określonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności:

a) sporządzanie planów inwentaryzacji ciągłej,
b) szkolenie i instruowanie pracowników w sprawach związanych z prowadzeniem

ewidencji majątku i odpowiedzialnością materialną,
c) egzekwowanie umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, którym

powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia,
d) podejmowanie działań mających na celu właściwe przygotowanie pół spisowych do

przeprowadzania inwentaryzacji,
e) udział w zespołach spisowych realizujących plan inwentaryzacji ciągłej, zdawczo-

odbiorczej i doraźnej,
f) rozliczanie inwentaryzacji,
g) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku ustalenia różnic

inwentaryzacyjnych oraz przedkładanie radcy prawnemu dokumentacji w sprawie
dochodzenia roszczeń o naprawę szkód wyrządzonych w mieniu Uniwersytetu,

h) przedkładanie analiz i wniosków dotyczących gospodarowania składnikami
majątkowymi w jednostkach organizacyjnych, wynikających z działalności jednostki
oraz Komisji inwentaryzacyjnej i Komisji Odpisu, a szczególnie wykorzystania,
przechowywania, ewidencji i poszanowania mienia, prowadzenie ewidencji
rozliczeń spisów z natury,

i) organizacyjno-techniczna obsługa działalności Uczelnianej Komisji
Inwentaryzacyjnej i Uczelnianej Komisji Odpisu.

Zespół ds. Windykacji
§ 72

Do zadań Zespołu ds. Windykacji należy windykacja należności, w szczególności:
a) przestrzeganie zgodnego z przepisami dochodzenia należności,
b) niedopuszczenie do nieegzekwowania należności lub dochodzenia w wysokości

niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,
c) niedopuszczenie do przedawnienia należności lub niezgodnego z przepisami

umorzenia
d) koordynowanie zadań związanych z prowadzonym postępowaniem windykacyjnym

(kompletacja dokumentacji, wstępna analiza dokumentacji, sporządzenie kalkulacji
porównawczej, zaproponowanie rozwiązań, konsultacja sytuacji prawnej z radcą
prawnym, przedłożenie do podjęcia decyzji władzom Uniwersytetu),

e) prowadzenie instruktażu pracowników odpowiedzialnych za proces windykacyjnego
w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu (przygotowanie wniosku umorzenie,
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rozłożenie na raty, odroczenie),
f) sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji przekazywanej do sądu w związku

z prowadzonymi sprawami
g) współpraca z Działem Ogólnym i Zespołem Radców Prawnych w zakresie

prowadzonych spraw sądowych (pilotowanie spraw przekazanych do rozpatrzenia
przez sąd, usuwanie ewentualnych braków formalnych pism procesowych).

Biuro Zamówień Publicznych
§ 73

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw związanych
z udzielaniem zamówień w Uniwersytecie, w szczególności:

a) opracowywanie projektów planu zamówień na podstawie danych przekazanych
przez jednostki realizujące zamówienia,

b) przyjmowanie, ewidencjonowanie i wstępna weryfikacja wniosków o wszczęcie
postępowania, kierowanych przez jednostki realizujące zamówienia do Komisji,

c) prowadzenie formalnej procedury postępowań o udzielenie zamówienia,
d) przyjmowanie i ewidencjonowanie ofert,
e) przy zamówieniach udzielanych w trybie z wolnej ręki:

 uczestnictwo w negocjacjach z wykonawcą,
 sporządzanie i podpisywanie protokołów z przeprowadzonych negocjacji,

f) prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Uniwersytetu,
g) przygotowywanie, na podstawie uchwalonego planu rzeczowo-finansowego

i zatwierdzonego planu zamówień, wstępnych ogłoszeń o planowanych w ciągu
następnych 12 miesięcy zamówieniach (w terminie i zakresie wymaganych
przepisami ustawy),

h) opracowywanie sprawozdań z udzielanych przez Uniwersytet zamówień (w terminie
i zakresie wymaganych przepisami ustawy),

i) doradztwo i udzielanie informacji wszystkim zainteresowanym pracownikom
Uniwersytetu z zakresu stosowania ustawy oraz szczegółowych rozwiązań w tym
zakresie przyjętych na Uniwersytecie,

j) organizowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych,
k) dokonywanie kontroli dokumentacji udzielonych zamówień prowadzonej przez

jednostki realizujące zamówienia,

Dział Projektów Inwestycyjnych
§ 74

Do zadań Działu Projektów Inwestycyjnych należy opracowywanie projektów,
sporządzanie planów inwestycyjnych, opracowywanie wniosków inwestycyjnych,
reprezentowanie inwestora (Uniwersytetu) w procesie przygotowania, prowadzenia
i rozliczania zadań inwestycyjnych kluczowych dla działalności uczelni, które ze względu
na skalę i złożoność wymagają ustanowienia zewnętrznego inwestora zastępczego. Do
zadań Biura należy w szczególności:

a) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych (w tym inwestycji
modernizacyjnych) wraz z określeniem podstawowych założeń techniczno-
ekonomicznych dotyczących efektywności, celowości oraz zasadności realizacji
projektów inwestycyjnych,

b) poszukiwanie i analiza zewnętrznych źródeł dofinansowania realizacji projektów
inwestycyjnych oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej do aplikowania
o uzyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania realizacji projektów
inwestycyjnych,

c) opracowanie projektów inwestycyjnych dotowanych ze źródeł zewnętrznych
(unijnych, budżetu państwa i innych źródeł),

d) przygotowanie założeń użytkowych i projektowych oraz przygotowanie i współpraca
w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień na opracowanie
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dokumentacji technicznych (w tym przygotowanie projektów umów),
e) opracowanie danych wyjściowych i dokonywanie niezbędnych uzgodnień na etapie

opracowania dokumentacji technicznej,
f) przygotowanie dokumentacji wymaganej przy zawieraniu umów z instytucjami

dotującymi,
g) określenie zadań i obowiązków inwestora zastępczego oraz przygotowanie

i współpraca w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień w zakresie
powiernictwa inwestycyjnego (w tym przygotowanie projektów umów),

h) przygotowanie przy współpracy z ustanowionym inwestorem zastępczym
i współpraca w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień w zakresie
generalnego wykonawstwa robót budowlanych (w tym przygotowanie projektów
umów),

i) wykonywanie czynności przewidzianych dla inwestora w trakcie realizacji inwestycji
prowadzonych z udziałem inwestora zastępczego, w tym między innymi:
 uczestniczenie w naradach roboczych, odbiorach technicznych i dokonywanie

stosownych uzgodnień z inwestorem zastępczym oraz generalnym wykonawcą
robót budowlanych,

 dokonywanie inspekcji technicznych na placu budowy,
 kontrola terminowości wykonanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym

harmonogramem rzeczowym,
 kontrola merytoryczna i właściwa dekretacja przekazywanych przez inwestora

zastępczego wniosków o płatność (weryfikacja zgodności z przyjętym
harmonogramem finansowym),

 przygotowanie informacji i sporządzanie raportów dotyczących realizacji
inwestycji.

j) współpraca z instytucjami dotującymi (wskazanymi przez instytucję dotującą),
organizowanie i prowadzenie procesu realizacji oraz rozliczania projektów
inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawieranymi
umowami i wytycznymi,

k) przygotowanie wymaganej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów
inwestycyjnych i przekazywanie jej do instytucji dotujących (innych wskazanych
przez instytucje dotujące), w tym wniosków o płatność, raportów oraz sprawozdań,

l) opracowywanie innych zleconych analiz, raportów i sprawozdań w zakresie działań
inwestycyjnych,

m) obsługa organizacyjno-techniczna działalności Senackiej Komisji Inwestycyjnej,
n) realizacja zadań powierzonych jednostce jako wyznaczonej do realizacji zamówień

publicznych.

Zespół Transportu Samochodowego
§ 75

Do zadań Zespołu Transportu Samochodowego należy organizowanie transportu
wewnętrznego i zewnętrznego oraz gospodarowanie środkami transportu wewnętrznego,
w szczególności:

a) dyspozycja środkami transportu wewnętrznego,
b) rozliczanie czasu pracy kierowców,
c) prowadzenie ewidencji posiadanych przez Uniwersytet pojazdów samochodowych,
d) wynajem środków transportu zewnętrznego do realizacji planowanych potrzeb

własnych,
e) rozliczanie zewnętrznych usług transportowych.

Poligrafia
§ 76

1. Do zadań Poligrafii należy realizacja działalności poligraficznej w zakresie produkcji
materiałów dydaktycznych, wydawnictw naukowych oraz innych materiałów
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związanych z działalnością administracyjną Uniwersytetu, w szczególności:
a) określenie rocznych i wieloletnich planów działalności poligraficznej,
b) drukowanie podręczników, prac naukowych, monografii, informatorów, testów,

materiałów do egzaminów wstępnych, materiałów promocyjnych, materiałów
firmowych oraz zawierających logo Uniwersytetu,

c) obsługa kserograficzna (powielanie materiałów dydaktycznych, uchwał, zarządzeń,
raportów, analiz, zestawień),

d) współpraca z Wydawnictwem Uczelnianym i innymi jednostkami organizacyjnymi
Uniwersytetu w zakresie działalności poligraficznej,

e) przygotowanie kalkulacji kosztów,
f) analiza i ocena potrzeb i wyposażenia stanowiących podstawę do podejmowania

decyzji w sprawie unowocześnienia druku (zmian technologicznych) i wymiany
środków technicznych.

2. Strukturę wewnętrzną Poligrafii określa regulamin wewnętrzny Poligrafii.

Dział Gospodarki Majątkiem
§ 77

Do zadań Działu Gospodarki Majątkiem należy zarządzanie oraz administrowanie
nieruchomościami Uniwersytetu, utrzymanie sprawności eksploatacyjnej budynków
i instalacji, gospodarka ruchomymi składnikami mienia Uniwersytetu oraz realizacja
zaopatrzenia.
W szczególności do zadań Działu należy:

a) w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 opracowywanie planów zarządzania nieruchomościami,
 współpraca w tworzeniu programów użytkowych nowych obiektów,
 prowadzenie ewidencji gruntów, nieruchomości i budynków, sporządzanie

zestawień dla potrzeb prawno – ewidencyjnych i bieżących, współpraca
w zakresie kompletowania dokumentacji posiadanych przez Uniwersytet
nieruchomości,

 prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem obiektów do eksploatacji
(przekazywanych po zakończeniu inwestycji lub w formie dzierżawy, użyczenia),

 ustalanie propozycji lokalizacji jednostek organizacyjnych, organizacji
studenckich itp.,

 udostępnianie pomieszczeń i terenów podmiotom zewnętrznym oraz
pozyskiwanie pomieszczeń dydaktycznych od podmiotów zewnętrznych, w tym
 sporządzanie i ewidencjonowanie umów najmu nieruchomości, lokali

mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowanych, jak również
wynajmowanych przez Uniwersytet,

 udostępnianie pokoi gościnnych,9

 obciążanie za najem oraz prowadzenie ewidencji opłat,
 przygotowanie danych koniecznych do ustalenia wysokości opłat podatku od

nieruchomości,
b) w zakresie administrowania obiektami oraz ich bieżącej eksploatacji:

 opracowywanie planów działań mających na celu zapewnienie ochrony
budynkom i bezpieczeństwa ich użytkownikom, w tym okresowych przeglądów
technicznych,

 zapewnienie ochrony obiektów, w tym:
 zapewnienie całodobowego dozoru wszystkich obiektów Uniwersytetu,

organizowanie i kontrolowanie zabezpieczenia obiektów i pomieszczeń oraz
pracy strażników ochrony mienia, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia
portierni i stróżówek,

 nadzór nad funkcjonowaniem wyspecjalizowanych służb ochrony budynków

9 dotyczy pokoi gościnnych z wyłączeniem Domów Studenta



41

i terenów,
 monitorowanie sprawności elektronicznych systemów dozoru i alarmowania,
 zgłaszanie i prowadzenie spraw związanych z kradzieżami mienia,
 utrzymywanie drożności ciągów komunikacyjnych (zewnętrznych

i wewnętrznych) eliminującej powstawanie zagrożeń pożarowych
i bezpieczeństwa pracy,

 wyposażanie pomieszczeń w urządzenia, sprzęt przeciwpożarowy, bieżąca
kontrola stanu wyposażenia,

 organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów,
 zorganizowanie służb utrzymania czystości w sposób zapewniający odpowiedni

stan sanitarny budynków i terenów,
 zapewnienie dostawy mediów, a w tym:

 opracowywanie bilansów energetycznych (elektroenergetycznych,
ciepłowniczych i gazowych) oraz dotyczących dostaw innych mediów,

 sporządzanie specyfikacji i umów na dostawę mediów,
 kontrola zużycia mediów,

 przygotowanie Uniwersytetu do pracy w warunkach szczególnych (np.
zimowych, zagrożenia powodziowego itp.),

 zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych, udział w odbiorach
technicznych robót,

 prowadzenie książek obiektów,
 organizowanie drobnych remontów, napraw i konserwacji mających na celu

utrzymanie sprawności eksploatacyjnej obiektów (warsztat remontowo-
konserwacyjny),

 określanie potrzeb związanych z wyposażeniem pomieszczeń dydaktycznych
w meble i urządzenia oraz pozostałych pomieszczeń w sprzęt gospodarczy
i meble,

 zlecanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu biurowego i urządzeń
gospodarczych, będących w dyspozycji działu i innych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu,

 opracowywanie danych do kalkulacji kosztów eksploatacyjnych poszczególnych
obiektów (pomieszczeń),

 prowadzenie ewidencji składników majątkowych Uniwersytetu
w pomieszczeniach ogólnodostępnych i innych niebędących w posiadaniu
określonych jednostek organizacyjnych (wraz z ich oznakowaniem
i umieszczeniem na wywieszkach),

 przygotowywanie pomieszczeń na konferencje, zjazdy i inne uroczystości
organizowanie przez Uniwersytet,

 prowadzenie magazynu uroczystych strojów akademickich, konserwowanie tóg
i wydawanie ich na imprezy uczelniane.

 sporządzanie sprawozdań do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w sprawie emisji i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery,

c) w zakresie gospodarowania składnikami mienia:
 prowadzenie analiz technicznego stanu wyposażenia10 jednostek

organizacyjnych, oceny stopnia ich wykorzystania oraz ustalanie na tej
podstawie potrzeb w zakresie wyposażenia w określone grupy środków,

 przedkładanie wniosków wynikających z analiz, propozycji rozwiązań
dotyczących racjonalizacji wykorzystania składników majątkowych,

 sporządzanie planów potrzeb materiałowo-technicznych i inwestycyjnych, w tym
także odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej,

 organizowanie i prowadzenie gospodarki magazynowej, w tym:

10 dotyczy aparatury, maszyn, urządzeń i innego sprzętu
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 przeprowadzanie kontroli rozliczeń zużycia materiałów podlegających ścisłej
ewidencji (trucizn, alkoholi itp.),

 przyjmowanie i wydawanie materiałów (narzędzi) zgodnie z dowodami
przychodu i rozchodu oraz prowadzenie ewidencji stanów magazynowych,

 ustalanie wielkości zapasów magazynowych i upłynnianie zapasów
nieprawidłowych,

 zagospodarowanie zapasów zbędnych i nadmiarowych,
 zlecanie utylizacji odpadów,
 gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi.

d) realizowanie zaopatrzenia (zamówień) w środki trwałe, wyposażenie i materiały
zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo – finansowym.

Dział Realizacji Inwestycji Modernizacyjnych i Remontów
§ 78

Do zadań Działu Realizacji Inwestycji Modernizacyjnych i Remontów należy
identyfikowanie potrzeb wynikających z utrzymania właściwej sprawności technicznej
budynków i budowli, usprawnieniem i unowocześnieniem rozwiązań technicznych,
poprawą funkcjonalności oraz stanu warunków bhp i ppoż., opracowywanie na tej
podstawie projektów planów inwestycji modernizacyjnych i remontów, a także
przygotowanie, prowadzenie oraz rozliczanie inwestycji modernizacyjnych i remontów.
W szczególności do zadań Działu należy:

a) w zakresie planowania oraz przygotowania inwestycji modernizacyjnych
i remontów:
 identyfikowanie potrzeb i opracowywanie planów inwestycji modernizacyjnych

i remontów,
 współudział w przygotowaniu założeń użytkowych i projektowych
 przygotowanie i współpraca w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie

zamówień na opracowanie dokumentacji technicznych (w tym przygotowanie
projektów umów),

 opracowanie danych wyjściowych i dokonywanie niezbędnych uzgodnień na
etapie opracowania dokumentacji technicznych,

 współudział w opracowywaniu planów zarządzania nieruchomościami
i programów użytkowych nowych obiektów,

 współudział w poszukiwaniu i analiza zewnętrznych źródeł dofinansowania
realizacji inwestycji modernizacyjnych i remontów oraz przygotowanie
dokumentacji wymaganej do aplikowania o ich uzyskanie,

 przygotowanie dokumentacji wymaganej przy zawieraniu umów z instytucjami
dotującymi,

b) w zakresie realizacji inwestycji modernizacyjnych i remontów:
 opracowanie dokumentacji wymaganej przy przeprowadzaniu postępowań

o udzielenie zamówień na wybór wykonawcy robót budowlanych (w tym
przygotowanie projektów umów),

 wykonywanie przy współudziale inspektorów nadzoru czynności przewidzianych
dla inwestora w trakcie realizacji inwestycji modernizacyjnych i remontów, w tym
między innymi:
 organizacja i uczestniczenie w naradach roboczych, odbiorach technicznych

i dokonywanie stosownych uzgodnień z wykonawcami robót budowlanych,
 dokonywanie inspekcji technicznych na placu budowy,
 kontrola terminowości wykonania robót budowlanych zgodnie z przyjętymi

harmonogramami rzeczowymi,
 kontrola merytoryczna i właściwa dekretacja przekazywanych przez

wykonawców dokumentów finansowych,
 przygotowanie informacji i sporządzanie raportów oraz sprawozdań
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dotyczących realizacji modernizacji i remontów,
 innych czynności przewidzianych prawem budowlanym dla inspektorów

nadzoru,
 współpraca z instytucjami dotującymi (wskazanymi przez instytucję dotującą),
 organizowanie oraz rozliczanie inwestycji modernizacyjnych i remontów zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, zawieranymi umowami i wytycznymi,
 przygotowanie wymaganej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów

inwestycyjnych i przekazywanie jej do instytucji dotujących (innych wskazanych
przez instytucje dotujące), w tym wniosków o płatność, raportów oraz
sprawozdań,

c) w zakresie zapewnienia dostaw mediów oraz dozoru technicznego instalacji
i urządzeń:
 utrzymanie i modernizacja oraz zapewnienie, przy współudziale inspektorów

nadzoru, dozoru technicznego instalacji i urządzeń związanych z dostawą
mediów,

 utrzymanie, modernizacja, a także zapewnienie, przy współudziale inspektorów
nadzoru, dozoru technicznego dźwigów, wind, instalacji klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, instalacji i urządzeń alarmowych, p.poż, kontroli dostępu,
audio-video oraz innych instalacji i urządzeń związanych z utrzymaniem
sprawności i funkcjonowaniem obiektów,

 współpraca z Działem Gospodarki Majątkiem opracowywaniu bilansów
energetycznych oraz utrzymaniu sprawności technicznej instalacji służących
dostarczaniu mediów,

d) w zakresie innych zadań:
 obsługa organizacyjno-techniczna działalności Komisji Przeglądu Obiektów oraz

Komisji Pożarowo-Technicznej,
 realizacja zadań powierzonych jednostce jako wyznaczonej do realizacji

zamówień publicznych,
 prowadzenie rejestru umów o wykonanie robót oraz ewidencjonowanie

zatrzymanych i zwalnianych kaucji gwarancyjnych; rozliczanie materiałów
własnych pobranych przez wykonawców zewnętrznych.

 opracowywanie innych zleconych analiz, raportów i sprawozdań w zakresie
działań modernizacyjnych i remontowych,

Zespół Telekomunikacji
§ 79

Zespół Telekomunikacji realizuje zadania związane z zapewnieniem łączności
telefonicznej Uniwersytetu. W szczególności do jego zadań należy:

a) zapewnienie technicznych warunków funkcjonowania łączności wewnętrznej
i zewnętrznej,

b) eksploatacja, konserwacja, naprawa central oraz sieci telefonicznej,
c) analiza obciążeń oraz sporządzanie billingów,
d) obsługa awizo.

ROZDZIAŁ X. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 80
Regulamin niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 81
1. Schemat organizacyjny Uniwersytetu określający strukturę organizacyjną Uniwersytetu

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wprowadzone niniejszym Regulaminem zmiany w nazewnictwie i podległości

służbowej jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy wchodzą
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w życie z dniem ogłoszenia Regulaminu.
3. Zmiany w jednostkach organizacyjnych wprowadzone niniejszym Regulaminem:

a) Biuro Audytu Wewnętrznego zostaje przekształcone w Stanowisko ds. Audytu
Wewnętrznego,

b) Biuro Kontroli Wewnętrznei zostaje przekształcone w Stanowisko ds. Kontroli
Wewnętrznej,

c) Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich otrzymuje nazwę Biuro Dydaktyki,
d) Centrum Promocji otrzymuje nazwę Zespół ds. Promocji Edukacji i zostaje

włączony do Biura Dydaktyki,
e) Dział Gospodarki Majątkiem powstaje z połączenia dotychczas istniejących działów:

 Działu Administracyjno – Gospodarczego,
 Działu Gospodarki Majątkiem,
oraz
 Warsztatu remontowo – konserwacyjnego, będącego dotychczas częścią Działu

Techniczno – Remontowego,
f) Zakład Technicznych Środków Dydaktycznych otrzymuje nazwę Zespół

Technicznych Środków Dydaktycznych i zostaje włączony do Centrum
Informatycznego,

g) Zespół ds. Planowania i Controllingu otrzymuje nazwę Zespół ds. Planowania
Dydaktyki,

h) Zakład Poligrafii otrzymuje nazwę Poligrafia,
i) nowo powołane jednostki organizacyjne Uniwersytetu:

 Zespół Inspektorów Nadzoru,
 Dział Projektów Inwestycyjnych,
 Dział Realizacji Inwestycji Modernizacyjnych i Remontów,
 Zespół ds. Windykacji,

j) z dniem wejścia w życie Regulaminu ulegają rozwiązaniu:
 Dział Techniczno – Remontowy,
 Dział Administracyjno – Gospodarczy

4. Wewnętrzne akty prawne powołujące oraz określające zakres zadań jednostki
organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy pozostają w mocy w części
niesprzecznej z zapisami niniejszego Regulaminu.

§ 82
Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego wydania.


