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DZIAŁ I 

Przepisy ogólne  
 

§ 1 
1. Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwany dalej 

„regulaminem”, określa: 
1) strukturę organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej 

„Uniwersytetem” oraz podział zadań w ramach tej struktury; 
2) organizację oraz zasady działania administracji Uniwersytetu. 

2. W przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach z dnia 30 maja 2019 r., zwanym dalej „statutem”, oraz niniejszym 
regulaminie jednostki organizacyjne mogą posiadać regulaminy wewnętrzne, określające 
w szczególności ich organizację i zasady działania. 

 
§ 2 

1. Organami Uniwersytetu są: 
1) rektor 
2) rada uczelni; 
3) senat; 
4) komitety naukowe: 

a) dyscypliny ekonomia i finanse; 
b) dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. 
zwane dalej łącznie „komitetami naukowymi”. 

2. Skład oraz zadania organów Uniwersytetu określa w szczególności ustawa i statut. 
 

§ 3 
1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Do zadań rektora należą sprawy dotyczące Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu. 
3. Organem opiniodawczo-doradczym rektora jest kolegium rektorskie. Członków kolegium 

rektorskiego powołuje i odwołuje rektor. 
 

§ 4 
1. Rektor kieruje Uniwersytetem przy pomocy osób pełniących funkcje kierownicze: 

1) prorektora właściwego do spraw edukacji; 
2) prorektora właściwego do spraw nauki; 
3) kanclerza; 
4) kwestora. 

2. Osoby powołane do pełnienia funkcji kierowniczych odpowiadają za swoją działalność 
przed rektorem. 

 
DZIAŁ II 

Funkcje kierownicze 
 

Rozdział 1 
Prorektorzy 

 
§ 5 

1. Do zadań prorektorów należy w szczególności: 
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych jednostek; 
2) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nadzorowaną działalnością,  

z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu, kanclerza 
oraz kwestora; 
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3) składanie oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych skutkujących 
zaciąganiem zobowiązań finansowych, w ramach środków przydzielonych w planie 
rzeczowo-finansowym Uniwersytetu na nadzorowaną działalność, w tym 
wynikających z udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadami określonymi  
w instrukcji udzielania zamówień publicznych; 

4) wykonywanie uprawnień Uniwersytetu jako strony umów cywilnoprawnych,  
w granicach określonych zakresem zadań i pełnomocnictwem, w ramach 
posiadanych na ten cel środków; 

5) wnioskowanie w sprawach zatrudnienia kierowników nadzorowanych jednostek oraz 
opiniowanie wniosków kierowników tych jednostek w sprawach zatrudniania 
pracowników jednostki; 

6) określanie zakresu czynności dla kierowników nadzorowanych jednostek oraz 
pracowników zatrudnianych na samodzielnych stanowiskach pracy, zgodnie  
z zasadami określonym w regulaminie pracy; 

7) ocena pracy kierowników nadzorowanych jednostek w zakresie i na zasadach 
określonych w przepisach dotyczących okresowej oceny pracowników, wnioskowanie 
w sprawach nagradzania, karania i zwalniania kierowników tych jednostek; 

8) opiniowanie wniosków kierowników nadzorowanych jednostek dotyczących 
nagradzania, karania i zwalniania pracowników jednostki; 

9) wnioskowanie o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek i samodzielnych 
stanowisk pracy w ramach podległego pionu. 

2. Prorektorzy ponoszą odpowiedzialność za: 
1) realizację powierzonych im zadań; 
2) skutki finansowe podjętych decyzji; 
3) naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 grudnia 2014 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 

4) czynności związane z procesem udzielania zamówień publicznych, zgodnie  
z instrukcją udzielania zamówień publicznych. 

 
§ 6 

Do zadań prorektora właściwego do spraw edukacji należy w szczególności: 
1) nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją procesu dydaktycznego  

na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia,  
w szczególności działań dotyczących: 
a) ustalania programów studiów, 
b) ustalania regulaminów studiów, 
c) ustalania wysokości opłat za usługi edukacyjne, 
d) przyznawania świadczeń dla studentów, 
e) organizacji roku akademickiego, 
f) organizacji i przeprowadzenia rekrutacji na studia, 
g) organizacji i realizacji studiów dla studentów krótkoterminowych, 
h) organizacji i realizacji międzynarodowej wymiany studentów; 

2) monitoring oferty dydaktycznej Uniwersytetu; 
3) nadzór nad wdrażaniem systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia; 
4) nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją współpracy międzynarodowej  

w dziedzinie kształcenia; 
5) nadzór i koordynacja działań w zakresie promocji oferty dydaktycznej Uniwersytetu; 
6) nadzór nad rozliczaniem rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli 

akademickich (pensum); 
7) nadzór oraz wspieranie działalności organizacji studenckich, w tym kół naukowych; 
8) współpraca z samorządem studenckim; 
9) nadzór i koordynacja studenckiej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej; 
10) inicjowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem karier studentów oraz współpracy  

z absolwentami; 
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11) nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją programów edukacji 
ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego; 

12) nadzór nad wdrażaniem głównych założeń strategii internacjonalizacji Uniwersytetu  
oraz strategii rozwoju w zakresie dydaktyki i umiędzynarodowienia; 

13) nadzór nad działaniami związanymi z pozyskiwaniem akredytacji międzynarodowych 
oraz udziałem Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej; 

14) nadzór nad działaniami realizowanymi w Uniwersytecie mającymi związek  
z internacjonalizacją pod kątem ich zgodności ze strategią oraz zaleceniami instytucji 
akredytujących. 

 
§ 7 

Do zadań prorektora właściwego do spraw nauki należy w szczególności: 
1) nadzór i koordynacja działań związanych z działalnością naukowo-badawczą oraz 

rozwojem kadry akademickiej; 
2) promowanie potencjału naukowego pracowników Uniwersytetu w środowisku 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym; 
3) nadzór nad organizacją postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego; 
4) nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją procesu dydaktycznego  

w Szkole Doktorskiej, w szczególności działań dotyczących: 
a) ustalania programu kształcenia, 
b) ustalania regulaminu Szkoły Doktorskiej, 
c) organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej; 

5) nadzór nad wdrażaniem systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole 
Doktorskiej; 

6) współpraca z samorządem doktorantów; 
7) nadzór oraz wspieranie działalności organizacji doktorantów, w tym kół naukowych; 
8) nadzór nad działalnością wydawniczą Uniwersytetu oraz systemem biblioteczno-

informacyjnym. 
 

Rozdział 2 
Kanclerz 

 
§ 8 

1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu oraz podejmuje decyzje 
dotyczące mienia Uniwersytetu w zakresie zwykłego zarządu, chyba że ustawa, statut 
lub regulamin stanowi inaczej. 

2. W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności polegające na załatwianiu bieżących 
spraw związanych z normalną eksploatacją mienia, pobieraniem pożytków i dochodów 
oraz utrzymywaniem go w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego jego 
przeznaczenia. 

3. Do zadań kanclerza należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Uniwersytetu w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz 

wynikających z udzielonych przez rektora pełnomocnictw; 
2) organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, technicznej, 

logistycznej, inwestycyjnej, remontowej i informatycznej; 
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych jednostek; 
4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi; 
5) realizowanie polityki kadrowo-płacowej Uniwersytetu w stosunku do pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi; 
6) udzielanie zamówień publicznych oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego w zakresie określonym w instrukcji udzielania zamówień 
publicznych; 

7) podejmowanie decyzji w odniesieniu do czynności przekraczających zwykły zarząd  
w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez rektora; 
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8) wykonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd w zakresie określonym  
w pełnomocnictwie udzielonym przez rektora. 

4. W przypadku nieobecności kanclerza jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca 
kanclerza. 

5. Kanclerz ponosi odpowiedzialność za: 
1) realizację powierzonych mu zadań; 
2) skutki finansowe podjętych decyzji; 
3) naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

17 grudnia 2014 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 

4) czynności związane z procesem udzielania zamówień publicznych, zgodnie  
z instrukcją udzielania zamówień publicznych. 

 
§ 9 

1. Kanclerz realizuje powierzone zadania przy pomocy zastępcy. 
2. Zastępca kanclerza odpowiada za realizację całokształtu zadań określonych dla 

nadzorowanych jednostek i służb, w szczególności sprawuje nadzór nad: 
1) prawidłowym gospodarowaniem ruchomymi składnikami mienia Uniwersytetu, 

realizacją zaopatrzenia oraz logistyki, w tym transportu osób i mienia; 
2) organizowaniem i prowadzeniem gospodarki magazynowej; 
3) organizowaniem działalności mającej na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki 

ruchomymi składnikami mienia oraz oszczędnego gospodarowania materiałami; 
4) obsługą kancelaryjną Uniwersytetu, archiwizowaniem dokumentów oraz obsługą 

administracyjną organizacji związkowych działających w Uniwersytecie; 
5) wydawaniem, ewidencją, kasacją i utylizacją pieczęci służbowych; 
6) sprawami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych w Uniwersytecie. 

3. Zastępca kanclerza podlega bezpośrednio pod kanclerza i odpowiada przed kanclerzem 
za realizację powierzonych zadań. 

 
Rozdział 3 
Kwestor 

 
§ 10 

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

2. Do zadań kwestora jako głównego księgowego należy: 
1) prowadzenie rachunkowości Uniwersytetu; 
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 
3) dokonywanie wstępnej kontroli: 

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

i finansowych. 
3. Do zadań kwestora należy ponadto: 

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych jednostek; 
2) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nadzorowaną działalnością,  

z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Uniwersytetu oraz 
kanclerza; 

3) wnioskowanie w sprawach zatrudnienia kierowników nadzorowanych jednostek oraz 
opiniowanie wniosków kierowników tych jednostek w sprawach zatrudniania 
pracowników jednostki; 

4) określanie zakresu czynności dla kierowników nadzorowanych jednostek oraz 
pracowników zatrudnianych na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z zasadami 
określonym w regulaminie pracy; 

5) ocena pracy kierowników nadzorowanych jednostek w zakresie i na zasadach 
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określonych w przepisach dotyczących okresowej oceny pracowników, wnioskowanie 
w sprawach nagradzania, karania i zwalniania kierowników tych jednostek; 

6) opiniowanie wniosków kierowników nadzorowanych jednostek dotyczących 
nagradzania, karania i zwalniania pracowników jednostki; 

7) wnioskowanie o utworzenie, przekształcenie lub likwidację jednostek i samodzielnych 
stanowisk pracy w ramach podległego pionu. 

4. W celu realizacji swoich zadań kwestor ma prawo: 
1) odmówić podpisania dokumentu w przypadku: 

a) zastrzeżeń co do prawidłowości operacji i jej zgodności z prawem, 
b) zastrzeżeń co do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności  

i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji, 
c) gdy zobowiązania wynikające z operacji nie mieszczą się w planie rzeczowo-

finansowym Uniwersytetu; 
2) zwrócić dokument właściwej rzeczowo jednostce organizacyjnej w celu usunięcia 

nieprawidłowości (skutki zwłoki w realizacji dokumentu obciążają odpowiednio 
pracownika odpowiedzialnego za jego przygotowanie i kierownika jednostki); 

3) żądać od kierowników innych jednostek organizacyjnych udzielania w formie ustnej 
lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do 
wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień; 

4) wnioskować do rektora o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane 
przez inne jednostki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości 
gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów  
i sprawozdawczości finansowej; 

5) występować z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wykraczającej poza zakres 
działania głównego księgowego; 

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

5. W przypadku nieobecności kwestora jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca 
kwestora. 

6. Zakres odpowiedzialność kwestora jako głównego księgowego regulują w szczególności 
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości. 
 

§ 11 
1. Kwestor realizuje powierzone zadania przy pomocy zastępcy. 
2. Do zadań zastępcy kwestora należy w szczególności: 

1) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-
finansowym w sposób zapobiegający naruszeniu dyscypliny finansów publicznych; 

2) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych; 
3) nadzór nad prawidłową organizacją rachunkowości, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz dokumentacją zasad 
rachunkowości; 

4) aktualizacja i weryfikacja dokumentacji zasad rachunkowości. 
3. Zastępca kwestora podlega bezpośrednio pod kwestora i odpowiada przed kwestorem za 

realizację powierzonych zadań. 
 

DZIAŁ III 
Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień 

 
§ 12 

1. Rektor może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu i działania  
w imieniu Uniwersytetu, w szczególności do: 
1) składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych, w tym zawierania 

umów; 
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2) występowania przed sądami (pełnomocnictwo procesowe) i organami administracji 
publicznej. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować umocowanie do: 
1) czynności zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne); 
2) czynności określonego rodzaju przekraczających zakres zwykłego zarządu 

(pełnomocnictwo rodzajowe); 
3) dokonywania poszczególnych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 

(pełnomocnictwo szczególne). 
3. Udzielenie pełnomocnictwa i jego odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej. 
4. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest szczególna forma, pełnomocnictwo 

do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. 
 

§ 13 
1. Udzielenie pełnomocnictwa przez rektora nie upoważnia do udzielania dalszych 

pełnomocnictw, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 
2. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. 
3. Pełnomocnictwo wygasa w przypadku: 

1) śmierci pełnomocnika; 
2) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; 
3) zaprzestania pełnienia funkcji, w związku którą pełnomocnictwo zostało udzielone; 
4) upływu okresu, na jaki zostało udzielone. 

4. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy 
dokument pełnomocnictwa. 

 
§ 14 

1. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa składa się w Biurze Regulacji Wewnętrznych, 
które przygotowuje pełnomocnictwo. 

2. Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa powinien określać w szczególności: 
1) imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję/stanowisko osoby, której ma być udzielone 

pełnomocnictwo; 
2) zakres pełnomocnictwa (czynności, do których ma zostać umocowany pełnomocnik); 
3) okres, na jaki pełnomocnictwo ma być udzielone. 

3. Pełnomocnictwo wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego, a w przypadku 
pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do zaciągania zobowiązań finansowych 
również przez kwestora. 

4. Rejestr udzielonych pełnomocnictw prowadzi Biuro Regulacji Wewnętrznych. 
 

§ 15 
Rektor może upoważnić, w formie pisemnej, pracowników Uniwersytetu do załatwiania 
spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, 
postanowień i zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów 
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań  
z oryginałem w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym (przedstawicielstwo 
administracyjne). 
 

DZIAŁ IV 
Składanie oświadczeń woli w imieniu Uniwersytetu 

 
§ 16 

1. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu Uniwersytetu, w szczególności 
prowadzących do nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania, są: 
1) rektor – na podstawie ustawy i statutu; 
2) prorektorzy – na podstawie udzielonych przez rektora pełnomocnictw w ramach 

przydzielonych zadań, uprawnień i kompetencji; 
3) kanclerz i jego zastępca – w sprawach związanych z administracją i gospodarką 
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Uniwersytetu w zakresie ustalonym w statucie, regulaminie, aktach prawa 
wewnętrznego oraz udzielonych przez rektora pełnomocnictwach; 

4) kwestor (jako główny księgowy) – zgodnie z przepisami regulującymi zadania, 
uprawnienia i kompetencje głównych księgowych, w szczególności przepisami  
o finansach publicznych i rachunkowości; 

5) pełnomocnicy – na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw. 
2. Rektor może, w uzasadnionych przypadkach, umocować pracowników Uniwersytetu do 

składania określonych oświadczeń woli w imieniu Uniwersytetu. 
 

DZIAŁ V 
Gospodarowanie mieniem Uniwersytetu 

 
§ 17 

Zasady gospodarowania mieniem Uniwersytetu określają przepisy ustawy, statutu oraz 
niniejszego regulaminu. 
 

§ 18 
1. Podjęcie decyzji, przy zachowaniu zasad określonych w § 107 statutu, w sprawie: 

1) nabycia nieruchomości poprzedza sporządzenie analizy ekonomicznej 
przedsięwzięcia; 

2) zbycia nieruchomości poprzedza wycena nieruchomości.2 
2. Czynności prawnych związanych z nabyciem lub zbyciem nieruchomości, przy 

zachowaniu zasad określonych w § 107 statutu, dokonuje: 
1) rektor; 
2) kanclerz – na podstawie udzielonych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego. 

 
§ 19 

1. Decyzje dotyczące nabycia lub zbycia ruchomych składników mienia, przy zachowaniu 
zasad określonych w § 107 statutu, podejmuje: 
1) rektor; 
2) prorektorzy – w ramach udzielonych pełnomocnictw, odpowiednio do określonego 

zakresu zadań; 
3) kanclerz – do wysokości nieprzekraczającej 1 000 000 zł, a powyżej tej kwoty –  

w ramach udzielonych pełnomocnictw. 
2. Czynności prawnych związanych z decyzjami, o których mowa w ust. 1, dokonuje: 

1) rektor – w sprawach, w których decyzję podejmował rektor; 
2) prorektorzy – w sprawach, w których decyzję podejmował rektor lub prorektor  

w ramach udzielonych pełnomocnictw, odpowiednio do określonego zakresu zadań; 
3) kanclerz – sprawach, w których decyzję podejmował kanclerz i w ramach udzielonych 

pełnomocnictw. 
 

§ 20 
1. Decyzje dotyczące dokonania darowizny ruchomości lub innego prawa majątkowego, 

przy zachowaniu zasad określonych w § 108 statutu, podejmuje: 
1) rektor; 
2) kanclerz – do wysokości nieprzekraczającej 50 000 zł, a powyżej tej kwoty –  

w ramach udzielonych pełnomocnictw. 
2. Czynności prawnych związanych z decyzjami, o których mowa w ust. 1, dokonuje: 

1) rektor – w sprawach, w których decyzję podejmował rektor; 
2) kanclerz – sprawach, w których decyzję podejmował kanclerz i w ramach udzielonych 

pełnomocnictw. 
 
 

                                                           
2 dotyczy to także środków trwałych w budowie (budowa nowych obiektów) 
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§ 21 
1. Zaciągania zobowiązań finansowych, w ramach planu rzeczowo-finansowego, innych niż 

określone w § 18-20, dokonuje: 
1) rektor – bez ograniczeń; 
2) prorektorzy – w ramach udzielonych pełnomocnictw; 
3) kanclerz – do wysokości nieprzekraczającej 1 000 000 zł (zwykły zarząd), a powyżej 

tej kwoty – w ramach udzielonych pełnomocnictw. 
2. Rektor może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych skutkujących 

zaciągnięciem zobowiązań finansowych, innych niż określone w § 18-20,  
w szczególności zastępcy kanclerza, kwestorowi, zastępcy kwestora, kierownikom 
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.  

3. Dokonywanie czynności prawnych, w tym zawieranie umów, skutkujących zaciągnięciem 
zobowiązań finansowych wymaga kontrasygnaty finansowej kwestora lub jego zastępcy. 

4. Uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach zamówień publicznych oraz 
wynikającą z tego tytułu odpowiedzialność określa instrukcja udzielania zamówień 
publicznych. 

 
DZIAŁ VI 

Wydawanie aktów prawa wewnętrznego 
 

§ 22 
1. Aktami prawa wewnętrznego w Uniwersytecie są: 

1) uchwały – akty prawne o charakterze stanowiącym lub opiniującym, podejmowane 
przez organy kolegialne Uniwersytetu w zakresie przypisanych przez ustawę lub 
statut kompetencji; 

2) zarządzenia – akty prawne wydawane przez organ jednoosobowy Uniwersytetu – 
rektora, regulujące sprawy dotyczące uczelni niezastrzeżone przez ustawę lub statut 
do kompetencji innych organów Uniwersytetu; 

3) pisma okólne – akty prawne o charakterze informacyjnym, wyjaśniającym lub 
porządkowym, wydawane przez rektora oraz osoby pełniące funkcje kierownicze,  
o których mowa w § 36 ust. 1 statutu; 

4) decyzje – akty prawne regulujące sprawy indywidualne lub dotyczące wąskiej grupy 
odbiorców, niebędące decyzjami administracyjnymi w rozumieniu ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wydawane przez 
rektora oraz osoby pełniące funkcje kierownicze, o których mowa w § 36 ust. 1 
statutu. 

2. Uchwały organów kolegialnych Uniwersytetu podjęte w zakresie kompetencji 
stanowiących są wiążące dla innych organów Uniwersytetu, pracowników, studentów  
i doktorantów. 

3. Wewnętrzny nadzór nad aktami prawnymi wydawanymi przez organy Uniwersytetu 
sprawuje rektor na zasadach określonych w statucie. 

 
§ 23 

1. Projekt aktu prawa wewnętrznego przygotowuje właściwa jednostka organizacyjna,  
do zakresu działania której należy sprawa będąca przedmiotem regulacji. 

2. W przypadku gdy regulowany zakres spraw mieści się w zakresie działania kilku 
jednostek, treść aktu prawa wewnętrznego podlega uzgodnieniu ze wszystkimi 
jednostkami właściwymi merytorycznie w danej sprawie. 

3. W przypadkach wskazanych w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie  
i statucie, treść aktów prawa wewnętrznego podlega uzgodnieniu albo zaopiniowaniu 
przez organizacje związkowe działające w Uniwersytecie, samorząd studencki lub 
samorząd doktorantów. 

4. Uzgodniony projekt aktu prawa wewnętrznego przekazuje się do Biura Regulacji 
Wewnętrznych. 

5. Biuro Regulacji Wewnętrznych opracowuje projekt aktu prawa wewnętrznego zgodnie  
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z zasadami techniki legislacyjnej oraz konsultuje z radcą prawnym. 
6. Radca prawny opiniuje projekt aktu prawa wewnętrznego w zakresie jego zgodności  

z przepisami prawa. 
7. Akt prawa wewnętrznego przedkładany jest do podpisu w dwóch egzemplarzach,  

z których jeden parafują kierownicy jednostek uczestniczących w procesie przygotowania 
treści aktu oraz radca prawny. 

8. Centralny rejestr aktów prawa wewnętrznego prowadzi Biuro Regulacji Wewnętrznych. 
 

§ 24 
1. Przy przygotowywaniu aktów prawa wewnętrznego należy zachować jednolitą technikę 

redakcyjną: 
1) uchwały sporządza się czcionką Arial 12 pkt, interlinia 1; 
2) zarządzenia, pisma okólne i decyzje sporządza się czcionką Arial 11 pkt, interlinia 1. 

2. Podstawową jednostką redakcyjną aktu prawa wewnętrznego jest paragraf („§”). 
3. Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny paragraf. 
4. Paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy. 
5. Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału paragrafu na ustępy 

(ust.) oznaczane cyfrą arabską z kropką bez nawiasu. 
6. W obrębie ustępów można dokonać wyliczenia, wprowadzając punkty oznaczane cyfrą 

arabską z nawiasem z prawej strony. 
7. W obrębie punktów można dokonać dalszego wyliczenia, wprowadzając litery oznaczane 

literami alfabetu z nawiasem z prawej strony. 
8. W obrębie liter można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając tiret oznaczane 

poziomą kreską („–”). 
9. W obrębie tiret można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając podwójne tiret 

oznaczane dwiema poziomymi kreskami („– –”). 
10. Przepisy paragrafu podzielonego na ustępy, punkty, litery, tiret i podwójne tiret powołuje 

się w następującej kolejności: "§ ... ust. ... pkt ... lit. ... tiret ... podwójne tiret ...", bez 
przecinków po kolejnych jednostkach redakcyjnych. 

 
§ 25 

1. W aktach prawa wewnętrznego nie należy powtarzać przepisów zamieszczonych  
w aktach prawa powszechnie obowiązującego oraz w innych aktach prawa 
wewnętrznego. 

2. Przepisy redaguje się zwięźle i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegółowości,  
a zarazem w sposób, w jaki opisuje się typowe sytuacje występujące w dziedzinie spraw 
regulowanych danym aktem. 

 
§ 26 

1. W przypadku zmiany aktu prawa wewnętrznego przepisy § 23-25 stosuje się 
odpowiednio. 

2. Zmiana aktu prawa wewnętrznego polega na uchyleniu niektórych jego przepisów, 
zastąpieniu niektórych przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu lub na dodaniu 
do niego nowych przepisów. 

3. Jeżeli wprowadzane zmiany miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub 
spójność aktu prawnego albo gdy akt prawny był już wielokrotnie zmieniany, opracowuje 
się projekt nowego aktu prawnego. 

 
§ 27 

1. Błędy w tekście aktu prawnego, w szczególności błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki, 
prostuje się w formie obwieszczenia.  

2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, nie może prowadzić do merytorycznej zmiany 
tekstu aktu prawnego. 

3. Akt prawa wewnętrznego prostuje: 
1) w przypadku uchwały – przewodniczący organu kolegialnego, który podjął uchwałę; 
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2) w przypadku zarządzenia, pisma okólnego, decyzji – podmiot, który wydał akt 
prawny. 

 
§ 28 

1. Uchwały senatu, uchwały rady uczelni oraz zarządzenia rektora są publikowane  
w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”, na stronie podmiotowej 
Uniwersytetu. 

2. Pracownicy Uniwersytetu są zobowiązani do bieżącego monitorowania BIP  
i zapoznawania się  z opublikowanymi aktami prawa wewnętrznego. 

 
DZIAŁ VII 

Struktura organizacyjna Uniwersytetu 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 29 

1. Strukturę organizacyjną Uniwersytetu tworzą: 
1) jednostki prowadzące kształcenie: 

a) Szkoła Studiów I i II Stopnia, 
b) Szkoła Doktorska; 

2) jednostki prowadzące działalność naukową, z zastrzeżeniem § 52: 
a) Kolegium Ekonomii, 
b) Kolegium Finansów, 
c) Kolegium Informatyki i Komunikacji, 
d) Kolegium Zarządzania; 

3) jednostki ogólnouczelniane: 
a) Centrum Badań i Rozwoju, 
b) Centrum Kształcenia przez Całe Życie, 
c) Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego, 
d) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
e) Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
f) Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”; 

4) jednostki prowadzące działalność administracyjną. 
2. Schemat struktury organizacyjnej Uniwersytetu określa załącznik nr 1 do regulaminu. 
 

Rozdział 2 
Ogólne zasady organizacji pracy i współpracy jednostek organizacyjnych 

 
§ 30 

1. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu realizują zadania określone w ustawie, regulaminie 
oraz innych aktach prawa wewnętrznego. 

2. Jednostki organizacyjne są zobowiązane do wzajemnej współpracy w zakresie realizacji 
zadań wymagających współdziałania, w szczególności do przekazywania sobie 
informacji, uzgodnień, stanowisk i opinii niezbędnych do prawidłowego załatwienia 
sprawy. 

3. W przypadku realizacji zadania przez kilka jednostek, rektor wskazuje jednostkę 
organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za koordynację prac i przygotowanie 
dokumentacji. 

4. Decyzje podjęte za właściwe jednostki organizacyjne, do kompetencji których należy 
załatwienie sprawy (np. w celu przyspieszenia załatwienia sprawy), powinny być 
niezwłocznie przekazane kierownikowi tej jednostki lub jej pracownikom. 

5. Spory dotyczące zakresu działania i zasad współpracy powstałe między jednostkami 
organizacyjnymi rozstrzyga rektor. 
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§ 31 
Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za organizację pracy w kierowanej jednostce, 
zapewniając terminową i prawidłową realizację zadań przydzielonych jednostce,  
a w szczególności: 

1) kieruje podległym zespołem pracowników i sprawuje stały nadzór nad całokształtem 
prac realizowanych przez jednostkę; 

2) określa zakres czynności podległych pracowników, w sposób zapewniający pełne 
wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy 
wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości 
pracy; 

3) kontroluje prawidłowość wykonywania pracy przez podległych pracowników; 
4) wydaje polecenia i wytyczne podległym pracownikom dotyczące pracy;  
5) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w kierowanej jednostce; 
6) inicjuje i podejmuje działania mające na celu usprawnienie pracy w podległej 

jednostce, jak również podniesienie poziomu i jakości świadczonych przez jednostkę 
usług; 

7) dba o przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 
 

§ 32 
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 swojego 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 przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy zachowanie drogi służbowej mogłoby narazić 
Uniwersytet na szkodę, każdy pracownik jest zobowiązany przedsięwziąć działania 
konieczne dla załatwienia sprawy. O działaniach podjętych z pominięciem drogi 
służbowej należy niezwłocznie zawiadomić kierownika właściwej jednostki 
organizacyjnej. 

 
§ 33 

Rektor, prorektorzy, kanclerz i jego zastępca oraz kwestor i jego zastępca mogą wydawać 
polecenia służbowe, instrukcje oraz wytyczne podległym jednostkom w sprawach 
mieszczących się w zakresie ich działania oraz posiadanych uprawnień. 
 

§ 34 
1. Przekazywanie i objęcie stanowiska następuje na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego spraw i dokumentów oraz spisu zdawczo-odbiorczego składników 
majątkowych, zaakceptowanych przez bezpośredniego przełożonego. 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać w szczególności: 
1) datę sporządzenia; 
2) wykaz zdawanych/przyjmowanych akt; 
3) informację o stanie zdawanych/przyjmowanych spraw (w toku); 
4) wykaz spraw niezałatwionych; 
5) podpis przekazującego, obejmującego stanowisko oraz bezpośredniego 

przełożonego. 
3. Spis zdawczo-odbiorczy składników majątkowych w odniesieniu do osób na 

stanowiskach materialnie odpowiedzialnych sporządza się według obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. 

 
§ 35 

Szczegółową organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa  
i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa regulamin pracy. 
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§ 36 
1. Zasady obiegu dokumentów w Uniwersytecie reguluje instrukcja kancelaryjna. 
2. Dokumenty wymagające podpisu rektora, prorektora, kanclerza lub jego zastępcy oraz 

kwestora lub jego zastępcy parafuje, akceptując ich treść, kierownik jednostki 
organizacyjnej oraz – jeżeli został wyznaczony – pracownik prowadzący sprawę (na kopii 
pozostającej w aktach sprawy), przy czym: 
1) dokumenty jednostronicowe – czytelnym podpisem albo podpisem skróconym 

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

czytelnym podpisem albo parafą wraz z pieczątką imienną,  
z zastrzeżeniem, że w przypadku umów należy zaparafować wszystkie egzemplarze 
umowy. 

3. Dokumenty podlegające ocenie lub przygotowywane we współpracy z innymi 
jednostkami organizacyjnymi wymagają zaparafowania także przez kierowników tych 
jednostek. 

4. Dokumenty (w tym umowy) mogące skutkować zaciągnięciem zobowiązań finansowych 
przez Uniwersytet wymagają zasięgnięcia opinii radcy prawnego i uzgodnienia  
z kwestorem, co potwierdzają przez zaparafowanie dokumentu. 

5. Dokumenty (w tym umowy) sporządzane przez organizacje studenckie i doktorantów,  
w tym koła naukowe, parafują: 
1) sporządzający dokument – przewodniczący organizacji studenckiej albo 

doktoranckiej, opiekun koła naukowego lub osoby umocowane w statucie organizacji 
lub koła – w zakresie zgodności ze stanem faktycznym; 

2) dyrektor Biura Strategii i Jakości Kształcenia w celu administracyjnego 
monitorowania: 
a) bieżącej działalności organizacji, 
b) gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność 

organizacji; 
3) radca prawny w zakresie zgodności z przepisami prawa. 

6. Podpisujący i parafujący dokumenty ponoszą odpowiedzialność służbową za ich 
merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz interesem 
Uniwersytetu. 

 
§ 37 

1. W sprawach o zasadniczym znaczeniu dla działalności Uniwersytetu oraz w przypadku 
trudności w interpretacji przepisów prawa wymagane jest zasięgnięcie opinii radcy 
prawnego, w szczególności: 
1) przy zawieraniu umów, zwłaszcza umów długoterminowych, dotyczących zobowiązań  

o znacznej wartości lub zawieranych z podmiotami zagranicznymi, umów 
nietypowych; 

2) przy negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Uniwersytet; 
3) przy sporządzaniu aktów prawa wewnętrznego; 
4) przy weryfikowaniu aktów prawa wewnętrznego w celu ich aktualizacji; 
5) w sprawach związanych z gospodarką mieniem i nieruchomościami; 
6) w sprawach związanych z dochodzeniem należności Uniwersytetu,  
7) przed występowaniem przed sądami i urzędami w imieniu Uniwersytetu; 
8) przy udzielaniu odpowiedzi na wystąpienia organów kontrolnych, organów 

administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości. 
2. W przypadku zamiaru załatwienia sprawy w sposób odmienny niż wyrażony w opinii 

radcy prawnego, sprawa wraz z opinią powinna zostać przedstawiona rektorowi do 
rozstrzygnięcia. 

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

4. Rejestr wydanych opinii prawnych prowadzi Biuro Regulacji Wewnętrznych. 
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§ 38 
1. Informacji z zakresu działalności Uniwersytetu dla instytucji i urzędów udziela rektor oraz 

działający z jego upoważnienia pracownicy. 
2. Za publikowanie informacji w portalu internetowym Uniwersytetu oraz udostępnianie 

informacji w BIP odpowiada: 
1) w części dotyczącej regulacji prawnych – Biuro Regulacji Wewnętrznych; 
2) w części dotyczącej zamówień publicznych – Biuro Zamówień Publicznych; 
3) w pozostałym zakresie – Biuro Rektorskie (Dział Nowych Mediów) na podstawie 

materiałów dostarczanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu. 
3. Informacji o działalności Uniwersytetu dla prasy, radia i telewizji udziela rektor, 

prorektorzy lub rzecznik prasowy. 
4. Za udostępnianie informacji publicznej odpowiada Biuro Rektorskie we współpracy  

z Działem Radców Prawnych. 
 

DZIAŁ VIII 
Szkoła Studiów I i II Stopnia 

 
§ 39 

Szkoła Studiów I i II Stopnia, zwana dalej „Szkołą”, jest jednostką, której zadaniem jest 
prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia w ramach kierunków 
studiów. 
 

§ 40 
1. Szkołą kieruje dziekan. 
2. Dziekan jest przełożonym i opiekunem studentów. 
3. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące działalności Szkoły oraz organizacji kształcenia  

na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 
4. Do zadań dziekana należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz; 
2) zapewnianie prawidłowej organizacji kształcenia w Szkole; 
3) budowanie oferty dydaktycznej Szkoły, w szczególności we współpracy z Radą do 

spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia, kuratorami i menedżerami kierunków oraz 
radami programowymi; 

4) podejmowanie decyzji w sprawie przebiegu/toku studiów w zakresie określonym 
przez regulamin studiów; 

5) wydawanie decyzji administracyjnych (na podstawie upoważnienia rektora); 
6) przedstawianie rektorowi, po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego do spraw 

edukacji, wniosków o powołanie kuratorów kierunków; 
7) opiniowanie wniosków kuratorów kierunków o powołanie menedżerów kierunków; 
8) powoływanie rad programowych na wniosek kuratorów kierunków; 
9) powoływanie komisji dziekańskich; 
10) opiniowanie zakresu czynności nauczycieli akademickich w zakresie obowiązków 

dydaktycznych i organizacyjnych związanych z działalnością Szkoły w zakresie i na 
zasadach określonych w regulaminie pracy; 

11) dokonywanie przydziału zajęć dydaktycznych jednostkom organizacyjnym; 
12) wnioskowanie o zawarcie umów cywilnoprawnych na realizację zajęć dydaktycznych; 
13) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły; 
14) nadzór nad realizacją funduszu stypendialnego; 
15) sprawowanie nadzoru nad obsługą procesu dydaktycznego; 
16) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji procesu kształcenia  

w Szkole. 
 

§ 41 
1. Dziekan kieruje Szkołą przy pomocy nie więcej niż 6 prodziekanów, w tym prodziekana,  

o którym mowa w § 49 ust. 3 statutu. 
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2. Prodziekanów, na wniosek dziekana, powołuje i odwołuje rektor. 
3. Dziekan wskazuje imiennie swojego pierwszego zastępcę spośród prodziekanów, który 

zastępuje go w razie nieobecności. 
4. Dziekan określa zakres zadań i kompetencji prodziekanów. 
5. Do zadań prodziekanów należy w szczególności: 

1) kontrola przebiegu toku studiów; 
2) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnianie jakości kształcenia  

w Szkole; 
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie praktyk studenckich  

i wyjazdów zagranicznych studentów; 
4) współpraca z samorządem studenckim, w tym w zakresie realizacji procesu 

dydaktycznego; 
5) współpraca z organizacjami studenckimi, w tym kołami naukowymi, wspieranie 

rozwoju organizacji studenckich; 
6) dbanie o wizerunek i promocję Szkoły. 

6. Rektor, na wniosek dziekana, może upoważnić prodziekanów do wydawania decyzji 
administracyjnych. 

 
§ 42 

1. W Szkole działa Rada do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia, której przewodniczy 
dziekan. 

2. Rada do spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia uchwala regulamin określający tryb jej 
funkcjonowania. 

 
§ 43 

1. Obsługę administracyjno-organizacyjną procesu dydaktycznego w Szkole zapewnia 
Dziekanat Szkoły. 

2. Do zadań Dziekanatu Szkoły należy w szczególności: 
1) w zakresie obsługi administracyjnej władz Szkoły i Rady do spraw Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia: 
a) zapewnianie obsługi sekretarskiej władz Szkoły i Rady do spraw Dydaktyki  

i Jakości Kształcenia, 
b) organizowanie posiedzeń kolegium dziekańskiego, Rady do spraw Dydaktyki  

i Jakości Kształcenia, komisji dziekańskich powoływanych przez dziekana, 
c) zapewnianie przepływu informacji między władzami Uniwersytetu, Szkołą  

i nauczycielami akademickimi, 
d) prowadzenie strony internetowej Szkoły, 
e) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji jakości 

kształcenia na studiach, 
f) zapewnianie obsługi podczas wizytacji komisji akredytacyjnej, 
g) organizowanie dnia adaptacyjnego dla osób przyjętych na studia, 
h) organizowanie wykładów dziekańskich, konferencji dydaktycznych, 
i) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie polityki 

komunikacyjnej Szkoły, 
j) prowadzenie dokumentacji postępowań w sprawie nostryfikacji dyplomów 

ukończenia studiów za granicą; 
2) w zakresie obsługi studentów i absolwentów: 

a) prowadzenie spraw studentów wszystkich form, poziomów i profili kształcenia 
realizowanych w Szkole, w tym dokumentacji przebiegu studiów, 

b) kontrola wysokości i terminowości opłat wnoszonych przez studentów, 
c) weryfikowanie dokumentacji studentów warunkującej dopuszczenie do egzaminu 

dyplomowego (licencjackiego, inżynierskiego, magisterskiego), 
d) przygotowywanie egzaminów dyplomowych, 
e) wprowadzanie prac dyplomowych do repozytorium prac dyplomowych 

(uczelnianego i ogólnokrajowego), 
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f) sporządzanie dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami (w tym  
w językach obcych), 

g) wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów na potrzeby studentów 
i absolwentów, 

h) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania, rozliczanie druków ścisłego 
zarachowania; 

3) w zakresie organizacji procesu kształcenia, świadczeń dla studentów oraz 
sprawozdawczości: 
a) koordynowanie procesu kształcenia w zakresie: 

 przydziałów dydaktycznych, 

 zapisów na specjalności, przedmioty swobodnego wyboru i seminaria 
dyplomowe, 

 organizacji roku akademickiego, w tym szczegółowego harmonogramu roku 
akademickiego oraz ustalania terminów sesji egzaminacyjnej, 

 wprowadzania i weryfikacji programów studiów i obciążeń dydaktycznych, 
b) realizowanie zadań wynikających z systemu zapewniania jakości kształcenia, 
c) współpraca z kuratorami i menedżerami kierunków w zakresie realizacji procesu 

kształcenia, 
d) zapewnianie obsługi świadczeń dla studentów, 
e) prowadzenie sprawozdawczości Szkoły, w tym w szczególności na potrzeby 

Głównego Urzędu Statystycznego i systemu POL-on. 
3. W strukturze Dziekanatu Szkoły wyodrębnia się: 

1) Dział Obsługi Studentów, realizujący w szczególności zadania, o których mowa  
w ust. 2 pkt 2; 

2) Dział Organizacji Kształcenia i Analiz, realizujący w szczególności zadania, o których 
mowa w ust. 2 pkt 3. 

4. Dziekanatem Szkoły kieruje kierownik. 
 

§ 44 
W Szkole działają jednostki kształcenia ogólnego, realizujące wyodrębnione zadania 
dydaktyczne w zakresie: 

1) nauczania języków obcych – Centrum Języków Obcych; 
2) kultury fizycznej, sportu i rekreacji – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 
§ 45 

1. Do zadań Centrum Języków Obcych należy w szczególności: 
1) prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie nauczania języków obcych na 

studiach oraz w ramach innych form kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
języków ekonomii i biznesu; 

2) organizowanie i prowadzenie komercyjnych kursów językowych; 
3) przeprowadzanie egzaminów z języków obcych w zakresie posiadanych uprawnień; 
4) promowanie nauki języków obcych; 
5) promowanie kultury i gospodarki krajów języków nauczanych. 

2. Centrum Języków Obcych kieruje kierownik. 
3. Strukturę wewnętrzną Centrum Języków Obcych określa regulamin Centrum Języków 

Obcych. 
 

§ 46 
1. Do zadań Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu należy w szczególności: 

1) prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie wychowania fizycznego i sportu,  
w tym organizowanie i prowadzenie: 
a) zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych, 
b) zajęć dydaktycznych dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 
c) treningów sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku 

Sportowego, 
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d) zajęć sportowych i rekreacyjnych dla studentów, doktorantów i pracowników 
Uniwersytetu, 

e) zajęć w Zespole Pieśni i Tańca „Silesianie”; 
2) organizowanie imprez sportowych dla studentów, doktorantów i pracowników 

Uniwersytetu; 
3) organizowanie sportowego współzawodnictwa ogólnouczelnianego; 
4) promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną. 

2. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu kieruje kierownik. 
3. Strukturę wewnętrzną Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu określa regulamin 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. 
 

§ 47 
1. Szkoła prowadzi działalność także poza siedzibą Uniwersytetu – w filii. 
2. W filii – poza kształceniem, o którym mowa w § 39 – może być prowadzone kształcenie 

na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. 
3. Filią kieruje prodziekan. 
4. Prodziekana filii, na wniosek dziekana, powołuje i odwołuje rektor. 
5. Prodziekan kieruje działalnością dydaktyczną i organizacyjną filii. 
6. Obsługę administracyjno-organizacyjną filii zapewnia Dziekanat filii, realizujący  

w szczególności zadania, o których mowa w § 43 ust. 2. 
7. Dziekanatem filii kieruje kierownik. 
 

DZIAŁ IX 
Szkoła Doktorska 

 
§ 48 

Szkoła Doktorska jest jednostką, której zadaniem jest kształcenie doktorantów  
i przygotowanie do uzyskania stopnia doktora. 
 

§ 49 
1. Szkołą Doktorską kieruje dyrektor. 
2. Dyrektor jest przełożonym i opiekunem doktorantów. 
3. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące działalności Szkoły Doktorskiej oraz organizacji 

kształcenia doktorantów. 
4. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Szkoły Doktorskiej na zewnątrz; 
2) zapewnianie prawidłowej organizacji kształcenia w Szkole Doktorskiej; 
3) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym 

poprzez dokonywanie oceny realizacji programu kształcenia i zaliczanie semestru; 
4) współpraca z Działem Rekrutacji przy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej; 
5) wyznaczanie i dokonywanie zmiany promotora lub promotora pomocniczego; 
6) podejmowanie decyzji w sprawie przebiegu/toku kształcenia w zakresie określonym 

przez regulamin Szkoły Doktorskiej, w tym decyzji w przedmiocie przedłużenia 
terminu złożenia rozprawy doktorskiej; 

7) wydawanie decyzji administracyjnych (na podstawie upoważnienia rektora); 
8) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły Doktorskiej; 
9) opiniowanie zakresu czynności nauczycieli akademickich w zakresie obowiązków 

dydaktycznych i organizacyjnych związanych z działalnością Szkoły Doktorskiej  
w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie pracy; 

10) sprawowanie nadzoru nad obsługą procesu kształcenia; 
11) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji procesu kształcenia 

w Szkole Doktorskiej; 
12) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie jakości kształcenia  

w Szkole Doktorskiej; 
13) współpraca z samorządem doktorantów, w tym w zakresie realizacji procesu 
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kształcenia; 
14) współpraca z organizacjami doktorantów, w tym kołami naukowymi, wspieranie 

rozwoju organizacji doktorantów; 
15) dbanie o wizerunek i promocję Szkoły Doktorskiej. 

 
§ 50 

1. W Szkole Doktorskiej działa Rada Szkoły Doktorskiej, której przewodniczy dyrektor. 
2. Rada Szkoły Doktorskiej uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania. 
 

§ 51 
1. Obsługę administracyjno-organizacyjną procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej 

zapewnia Dziekanat Szkoły Doktorskiej. 
2. Do zadań Dziekanatu Szkoły Doktorskiej należy w szczególności: 

1) zapewnianie obsługi sekretarskiej Dyrektora Szkoły Doktorskiej i Rady Szkoły 
Doktorskiej; 

2) organizowanie posiedzeń Rady Szkoły Doktorskiej; 
3) zapewnianie przepływu informacji między władzami Uniwersytetu, Szkołą Doktorską  

i nauczycielami akademickimi; 
4) prowadzenie strony internetowej Szkoły Doktorskiej; 
5) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji jakości 

kształcenia w Szkole Doktorskiej; 
6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie polityki komunikacyjnej Szkoły 

Doktorskiej; 
7) przygotowanie i przeprowadzenie spotkania organizacyjnego dla osób przyjętych do 

Szkoły Doktorskiej; 
8) prowadzenie spraw doktorantów, w tym dokumentacji przebiegu kształcenia; 
9) prowadzenie ewidencji studiów doktoranckich; 
10) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych; 
11) wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów na potrzeby doktorantów; 
12) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w sprawach związanych ze stypendiami 

dla doktorantów, zapewnienie obsługi organizacyjnej komisji stypendialnej; 
13) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie praktyk doktoranckich  

i wyjazdów zagranicznych doktorantów; 
14) współpraca z przewodniczącymi kolegiów oraz kierownikami katedr w zakresie 

realizacji procesu kształcenia; 
15) koordynowanie procesu kształcenia w zakresie: 

a) przydziałów dydaktycznych, 
b) zapisów na przedmioty swobodnego wyboru, 
c) organizacji roku akademickiego, w tym szczegółowego harmonogramu roku 

akademickiego oraz ustalania terminów sesji egzaminacyjnej, 
d) wprowadzania i weryfikacji programów kształcenia i obciążeń dydaktycznych; 

16) realizowanie zadań wynikających z systemu zapewniania jakości kształcenia; 
17) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania, rozliczanie druków ścisłego 

zarachowania; 
18) prowadzenie sprawozdawczości Szkoły Doktorskiej, w tym w szczególności na 

potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego i systemu POL-on. 
3. Dziekanatem Szkoły Doktorskiej kieruje kierownik. 

 
DZIAŁ X 
Kolegia 

 
§ 52 

1. Kolegium jest jednostką, której zadaniem jest prowadzenie: 
1) działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej; 
2) działalności dydaktycznej w zakresie i na zasadach określonych przez dziekana 
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Szkoły Studiów I i II Stopnia oraz dyrektora Szkoły Doktorskiej; 
3) (uchylony) 

2. W Uniwersytecie działają następujące kolegia: 
1) Kolegium Ekonomii; 
2) Kolegium Finansów; 
3) Kolegium Informatyki i Komunikacji; 
4) Kolegium Zarządzania. 

 
§ 53 

1. Kolegium kieruje przewodniczący kolegium. 
2. Do zadań przewodniczącego kolegium należy w szczególności: 

1) reprezentowanie kolegium na zewnątrz; 
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością katedr wchodzących w skład kolegium; 
3) wnioskowanie do rektora o utworzenie, przekształcenie lub likwidację katedry; 
4) wnioskowanie do rektora w sprawach zatrudnienia nauczycieli akademickich; 
5) opiniowanie zakresu czynności nauczycieli akademickich w zakresie obowiązków 

naukowych na zasadach określonych w regulaminie pracy; 
6) zwoływanie posiedzeń komisji do spraw nauki i przewodniczenie jej obradom; 
7) zarządzanie działalnością naukową w kolegium; 
8) dysponowanie środkami finansowymi kolegium, w tym środkami finansowymi 

przyznanymi kolegium na działalność naukową. 
9) (uchylony) 
10) (uchylony) 
11) (uchylony) 
12) (uchylony) 

 
§ 54 

1. W kolegium może działać komisja do spraw nauki jako organ opiniodawczo-doradczy 
przewodniczącego kolegium. 

2. Komisja do spraw nauki uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania. 
 

§ 55 
1. W ramach kolegium działają katedry. 
2. Katedra jest zespołem nauczycieli akademickich współpracujących ze sobą w zakresie 

prowadzonych badań naukowych w danej dyscyplinie lub dyscyplinach blisko ze sobą 
związanych oraz w zakresie realizacji procesu dydaktycznego. 

3. Katedry wchodzące w skład kolegiów, o których mowa w § 52 ust. 2, określa schemat 
struktury organizacyjnej Uniwersytetu, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. 

 
§ 56 

1. Katedrą kieruje kierownik. 
2. Do zadań kierownika katedry należy w szczególności: 

1) organizowanie działalności naukowej katedry; 
2) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności naukowej katedry; 
3) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi naukowemu pracowników katedry; 
4) określanie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w katedrze 

w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie pracy; 
5) planowanie obciążeń zajęciami dydaktycznymi nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w katedrze; 
6) powierzanie prowadzenia zajęć dydaktycznych doktorantom. 

3. Kierownik katedry odpowiada za działalność katedry przed przewodniczącym kolegium. 
 

§ 57 
Obsługę administracyjno-organizacyjną kolegiów i katedr zapewnia Dział Wsparcia 
Kolegiów. 



19 
 

DZIAŁ XI 
Jednostki ogólnouczelniane 

 
§ 58 

Jednostkami ogólnouczelnianymi w Uniwersytecie są: 
1) Centrum Badań i Rozwoju; 
2) Centrum Kształcenia przez Całe Życie; 
3) Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego; 
4) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 
5) Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 
6) Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”. 

 

Centrum Badań i Rozwoju 

 

§ 59 

1. Centrum Badań i Rozwoju jest jednostką odpowiedzialną za inicjowanie, koordynowanie  
i rozwój współpracy Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym i instytucjonalnym, 
realizację projektów naukowo-badawczych, eksperckich i konsultingowych, kształcenie 
na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach, promowanie środowiska naukowo-
badawczego Uniwersytetu oraz działania związane z komercjalizacją wiedzy  
w Uniwersytecie. 

2. Do zadań Centrum Badań i Rozwoju należy w szczególności: 
1) pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych, eksperckich  

i konsultingowych w ramach współpracy praktyki gospodarczej; 
2) realizacja projektów naukowo-badawczych dla jednostek organizacyjnych, 

pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu; 
3) organizowanie i integracja zespołów realizujących projekty naukowo-badawcze,  

eksperckie i konsultingowe; 
4) tworzenie trwałych form współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą; 
5) gromadzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby sporządzania raportów, diagnoz  

i ekspertyz dotyczących funkcjonowania podmiotów rynkowych oraz aktualnych 
problemów ekonomicznych; 

6) prowadzenie studiów podyplomowych, szkoleń i innej działalności dydaktycznej;  
7) promowanie środowiska naukowo-badawczego Uniwersytetu oraz osiągnięć 

badawczych jego pracowników; 
8) prowadzenie praktyk dla studentów i staży dla nauczycieli akademickich; 
9) opracowywanie projektów umów ramowych, porozumień i listów intencyjnych 

dotyczących współpracy Uniwersytetu lub jego jednostek organizacyjnych  
z jednostkami biznesu i przedsiębiorczości, administracji publicznej oraz 
organizacjami non-profit; 

10) zarządzanie prawami własności intelektualnej do rezultatów oraz know-how  
w zakresie określonym w regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej 
w Uniwersytecie; 

11) inne działania wynikające z potrzeb zgłaszanych przez osoby prawne, fizyczne  
i inne podmioty oraz na zlecenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 

3. W Centrum Badań i Rozwoju działa rada nadzorująca. Skład i kompetencje rady 
nadzorującej określa regulamin Centrum Badań i Rozwoju. 

4. Centrum Badań i Rozwoju kieruje dyrektor. Dyrektora zatrudnia rektor po zasięgnięciu 
opinii senatu spośród kandydatów przedstawionych przez radę nadzorującą. 

5. W strukturze Centrum Badań i Rozwoju wyodrębnia się: 
1) Dział Badań, Ekspertyz i Konsultingu; 
2) Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń. 
Szczegółową strukturę wewnętrzną Centrum Badań i Rozwoju określa regulamin 
Centrum Badań i Rozwoju. 
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Centrum Kształcenia przez Całe Życie 
 

§ 60 
1. Centrum Kształcenia przez Całe Życie jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie 

działalności edukacyjnej w ramach kształcenia ustawicznego. 
2. Do zadań Centrum Kształcenia przez Całe Życie należy w szczególności: 

1) realizacja i rozwój programów edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych; 

2) inspirowanie oraz wspieranie aktywności intelektualnej i społecznej osób, które  
z różnych przyczyn zakończyły lub przerwały aktywność zawodową (niezależnie od 
posiadanego wykształcenia); 

3) współpraca z instytucjami wspierającymi programy edukacyjne. 
3. Centrum Kształcenia przez Całe Życie kieruje kierownik. 
4. Strukturę wewnętrzną Centrum Kształcenia przez Całe Życie określa regulamin Centrum 

Kształcenia przez Całe Życie. 
 

Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego 
 

§ 61 
1. Do zadań jednostek systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu należy 

zapewnianie dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych 
niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki 
badań naukowych, a także prowadzenie działalność naukowo-badawczej w zakresie 
bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych oraz w zakresie obsługiwanych przez nie 
dziedzin nauki, a w szczególności: 
1) zapewnianie zaplecza podręcznikowego i literatury specjalistycznej dla studentów, 

doktorantów i pracowników Uniwersytetu poprzez gromadzenie, opracowywanie  
i udostępnianie zbiorów, w tym uzupełnianie zbiorów zgodnie z potrzebami 
dydaktycznymi oraz kierunkami prowadzonych badań naukowych w Uniwersytecie; 

2) kontrola zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego; 
3) gromadzenie i przechowywanie materiałów tworzących zasób historyczny 

Uniwersytetu; 
4) dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu w komputerowej 

bazie danych oraz monitorowanie ich publikacji w zakresie cytowań; 
5) indeksowanie dorobku naukowego Uniwersytetu w bazach referencyjnych 

wskazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
6) organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej; 
7) obsługa  użytkowników z zakresie pozyskania informacji naukowej oraz 

udostępniania zbiorów; 
8) prowadzenie szkoleń bibliotecznych dla studentów, doktorantów i pracowników 

Uniwersytetu; 
9) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup książek, czasopism, 

baz danych, programów itp.; 
10) prowadzenie e-biblioteki. 

2. System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu tworzy: 
1) Biblioteka Główna; 
2) Biblioteka Specjalistyczna. 

3. Systemem biblioteczno-informacyjnym kieruje dyrektor Biblioteki Głównej. 
4. Strukturę wewnętrzną systemu biblioteczno-informacyjnego określa regulamin Biblioteki 

Głównej. 
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Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
 

§ 62 
1. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwane dalej 

„Wydawnictwem”, jest jednostką odpowiedzialną za organizację i realizację działalności 
wydawniczej Uniwersytetu. 

2. Do zadań Wydawnictwa należy w szczególności: 
1) wydawanie prac naukowych, podręczników i czasopism naukowych w wersji 

papierowej i elektronicznej; 
2) obsługa procesu wydawniczego, w tym przekazywanie prac do recenzji, zawieranie 

umów wydawniczych, wypłata wynagrodzeń, rozliczanie zadań wydawniczych; 
3) opracowywanie tytułów do wydania, w tym redakcja językowa, korekta tekstu, 

opracowanie graficzne, skład i projektowanie okładek; 
4) zlecanie druku książek wykonawcom wyłonionym w postępowaniu przetargowym; 
5) dystrybucja wydawanych tytułów w wersji papierowej i elektronicznej; 
6) promocja wydawnictw (sporządzanie ofert, udział w targach, kiermaszach  

i wystawach książek, prowadzenie strony internetowej Wydawnictwa); 
7) współpraca z Biblioteką Główną w zakresie przekazywania tytułów do baz 

internetowych oraz Śląskiej Biblioteki Cyfrowej; 
8) prowadzenie magazynów Wydawnictwa. 

3. Wydawnictwo realizuje bieżące zadania na podstawie wytycznych Komitetu 
Redakcyjnego oraz współpracuje z komitetami redakcyjnymi czasopism naukowych 
wydawanych w Uniwersytecie. 

4. Wydawnictwem kieruje redaktor naczelny. 
5. Strukturę wewnętrzną Wydawnictwa określa regulamin Wydawnictwa. 

 
Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 
§ 63 

1. Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwany dalej „Chórem”, jest 
amatorskim zespołem artystycznym. 

2. Do zadań Chóru należy w szczególności: 
1) reprezentowanie i promowanie Uniwersytetu poprzez udział w krajowych  

i międzynarodowych konkursach, festiwalach i przeglądach chórów; 
2) uświetnianie uroczystości oraz imprez organizowanych przez Uniwersytet; 
3) organizowanie i udział w imprezach kulturalnych w kraju i za granicą; 
4) współpraca z organizacjami artystycznymi w kraju i za granicą; 
5) kultywowanie tradycji chóralistyki akademickiej, działanie na rzecz rozwoju kultury 

akademickiej; 
6) popularyzacja śpiewu i muzyki; 
7) doskonalenie warsztatu wokalnego członków Chóru; 
8) poszerzanie i doskonalenie repertuaru Chóru. 

3. Chórem kieruje kierownik. 
4. Strukturę wewnętrzną Chóru określa regulamin Chóru. 
 

Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” 
 

§ 64 
1. Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”, zwany dalej „Zespołem”, jest folklorystycznym 

zespołem artystycznym. 
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) promowanie Uniwersytetu na arenie krajowej i międzynarodowej; 
2) krzewienie i upowszechnianie kultury polskiej, w tym ludowej (prezentowanie polskich 

tańców narodowych i regionalnych oraz melodii i pieśni z terenu całej Polski); 
3) edukacja kulturalna poprzez muzykę, taniec i śpiew;  
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4) pobudzenie akademickiej aktywności kulturalnej; 
5) promowanie zdrowego stylu życia poprzez naukę tańca pojętego jako uprawianie 

aktywności fizycznej. 
3. Zespołem kieruje kierownik. 
4. Strukturę wewnętrzną Zespołu określa regulamin Zespołu. 
 

DZIAŁ XII 
Administracja Uniwersytetu 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 65 
1. Działalność administracyjna ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

Uniwersytetu poprzez tworzenie warunków do realizacji ustawowych zadań Uniwersytetu,  
w szczególności w obszarze dydaktycznym i naukowym. 

2. Jednostki administracji Uniwersytetu zapewniają w szczególności: 
1) obsługę działalności naukowej; 
2) obsługę procesu dydaktycznego; 
3) obsługę współpracy międzynarodowej; 
4) obsługę procesu rozwoju i promowania kadr Uniwersytetu; 
5) obsługę spraw pracowniczych i socjalnych; 
6) obsługę prawną Uniwersytetu; 
7) obsługę procesu gospodarowania mieniem Uniwersytetu; 
8) obsługę finansową i księgową Uniwersytetu; 
9) obsługę organizacyjno-kancelaryjną Uniwersytetu. 

 
§ 66 

1. Działalność administracyjną realizują jednostki organizacyjne (centra, biura, działy)  
i samodzielne stanowiska pracy wchodzące w skład: 
1) pionu rektora; 
2) pionu prorektora właściwego do spraw edukacji; 
3) pionu prorektora właściwego do spraw nauki; 
4) pionu kanclerza; 
5) pionu kwestora. 

2. Działalność administracyjna jest realizowana także w Szkole i Szkole Doktorskiej 
(dziekanaty). 
 

§ 67 
1. Jednostki organizacyjne administracji i samodzielne stanowiska pracy tworzy, 

przekształca i likwiduje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kanclerza. 
2. Propozycja utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostki organizacyjnej lub 

samodzielnego stanowiska pracy wchodzącego w skład pionu prorektora lub kwestora 
podlega zgłoszeniu kanclerzowi. 

3. Jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy tworzy się, przekształca  
i likwiduje z pierwszym dniem miesiąca. 
 

§ 68 
1. Jednostkami organizacyjnymi administracji kierują: 

1) centrum, biurem – dyrektor; 
2) działem (jako jednostką podległą bezpośrednio rektorowi, prorektorowi, kanclerzowi 

lub zastępcy kanclerza albo kwestorowi lub zastępcy kwestora) – kierownik; 
3) dziekanatem – kierownik. 

2. W jednostce organizacyjnej, w której funkcjonuje wyodrębniony merytorycznie zespół 
pracowniczy złożony z co najmniej pięciu osób, rektor lub z jego upoważnienia kanclerz, 



23 
 

na wniosek kierownika tej jednostki, może ustanowić w strukturze organizacyjnej stałego 
zastępcę kierownika. Powołanie zastępcy skutkuje przyznaniem wyznaczonej osobie 
uprawnień kierowniczych i bezpośredniej odpowiedzialności za pracowników 
podporządkowanego zespołu. 

3. Powierzenie funkcji, o której mowa w ust. 2, skutkuje zmianą warunków umowy o pracę 
oraz zakresem czynności pracownika. 

4. W jednostce organizacyjnej, w której nie zachodzą przesłanki określone w ust. 2, 
kierownik jednostki wyznacza co najmniej jednego pracownika, który przejmuje obowiązki 
kierownika w przypadku jego nieobecności. W przypadku wyznaczenia więcej niż 
jednego pracownika, należy określić – indywidualnie dla każdej z osób – zakres 
uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności. 

5. Nałożenie na pracownika obowiązków, o których mowa w ust. 4, wymaga zmiany 
zakresu czynności pracownika. W przypadku gdy zakres powierzonych zadań może 
rodzić skutki finansowe dla Uniwersytetu, kierownik jednostki jest zobowiązany wystąpić 
o wydanie pełnomocnictwa dla zastępującego go pracownika. 

6. Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany na bieżąco informować (na piśmie) 
Biuro Zarządzania Kadrami o osobach go zastępujących oraz o zmianach w tym 
zakresie, a także aktualizować zakresy czynności zastępujących go pracowników. 

 
§ 69 

1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają służbowo kanclerzowi. 
2. Podległość służbowa, o której mowa w ust. 1, oznacza w szczególności kompetencje 

kanclerza do: 
1) ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników; 
2) ustalania wysokości premii pracowników; 
3) rozpatrywania wniosków pracowników dotyczących indywidualnego rozkładu czasu 

pracy; 
4) rozpatrywania wniosków pracowników dotyczących zmian terminów urlopu; 
5) rozpatrywania wniosków o skierowanie lub wyrażenie zgody na udział pracownika  

w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
3. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z zakresu wykonywanych obowiązków, 

podległość służbowa pracownika niebędącego nauczycielem akademickim może być 
delegowana nauczycielowi akademickiemu. 

 
Rozdział 2 

Zadania wspólne jednostek administracji 
 

§ 70 
1. Do wspólnych zadań jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy 

w szczególności: 
1) realizowanie zadań określonych zakresem działania jednostki zgodnie z przepisami 

prawa przy dołożeniu należytej staranności; 
2) przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego w zakresie wynikającym  

z zadań jednostki; 
3) przygotowywanie analiz, raportów, opracowań i innych dokumentów w zakresie 

realizowanych zadań dla władz Uniwersytetu; 
4) przygotowywanie sprawozdań i deklaracji, których obowiązek składania wynika  

z przepisów prawa; 
5) przygotowywanie informacji i danych z zakresu działania jednostki, w tym na 

potrzeby planowania finansowego i realizacji zamówień publicznych; 
6) udzielanie pomocy, informacji i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania innych jednostek Uniwersytetu; 
7) współpraca z jednostkami Uniwersytetu w zakresie realizacji zadań Uniwersytetu; 
8) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań jednostki; 
9) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwizacji zgodnie z instrukcją 
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archiwalną; 
10) dbałość o mienie powierzone jednostce; 
11) racjonalna gospodarka przydzielonymi składnikami mienia. 

2. Jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy realizują zadania określone  
w niniejszym regulaminie, przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz aktach 
prawa wewnętrznego. 

 
Rozdział 3 

Zadania administracji w pionie rektora 
 

§ 71 
Zadania administracji Uniwersytetu w pionie rektora realizuje: 

1) Rzecznik Prasowy; 
2) Biuro Rektorskie; 
3) Biuro Zarządzania Kadrami; 
4) Dział Ochrony Informacji Niejawnych; 
5) Inspektor Ochrony Danych; 
6) Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego. 

 
Rzecznik Prasowy 

 
§ 71a 

Do zadań Rzecznika Prasowego należy prowadzenie polityki informacyjnej Uniwersytetu,  
w szczególności: 

1) pełnienie funkcji doradczej dla władz Uniwersytetu w kreowaniu polityki informacyjnej  
i kształtowaniu wizerunku, zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu; 

2) kreowanie wizerunku oraz dbanie o właściwą reputację Uniwersytetu; 
3) utrzymywanie właściwych relacji i uczestniczenie w planowaniu i koordynowaniu 

komunikacji Uniwersytetu z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym we współpracy  
z jednostkami Uniwersytetu; 

4) realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe w zakresie ochrony dobrego imienia Uniwersytetu w mediach; 

5) budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z mediami, w szczególności udzielanie 
mediom wypowiedzi o działalności Uniwersytetu, oraz rozwój relacji eksperckich  
z mediami w oparciu o kompetencje pracowników i współpracowników Uniwersytetu; 

6) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla mediów, w tym informacji prasowych  
i artykułów sponsorowanych o działalności Uniwersytetu; 

7) organizowanie konferencji prasowych, briefingów; 
8) gromadzenie i przedstawianie władzom Uniwersytetu informacji i ocen medialnych 

dotyczących działalności Uniwersytetu na podstawie zewnętrznego monitoringu 
mediów; 

9) współpraca z jednostkami prasowymi urzędów, instytucji, organizacji i podmiotów 
gospodarczych; 

10) koordynowanie działań z obszaru społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu  
we współpracy z innymi jednostkami; 

11) zarządzanie informacją w sytuacjach problemowych i kryzysowych. 
 

Biuro Rektorskie 
 

§ 72 
1. Biuro Rektorskie jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie obsługi organizacyjno-

administracyjnej rektora, prorektorów, senatu i kolegium rektorskiego oraz uczestniczenie 
w prowadzeniu i koordynowaniu działań w zakresie promowania i kreowania wizerunku 
marki Uniwersytetu. 
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2. Do zadań Biura Rektorskiego należy w szczególności: 
1) w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej rektora i prorektorów: 

a) powadzenie kalendarza spotkań rektora i prorektorów, 
b) koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań i posiedzeń z udziałem 

rektora i prorektorów, 
c) koordynowanie udziału rektora i prorektorów w uroczystościach i spotkaniach 

środowiska akademickiego oraz otoczenia społeczno-gospodarczego 
Uniwersytetu, 

d) przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem wizyt składanych na zaproszenie 
rektora, 

e) współpraca z organami administracji publicznej, samorządu zawodowego, 
instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi, zawodowymi i twórczymi, 
organizacjami pracodawców, samorządem gospodarczym, przedstawicielami 
instytucji finansowych oraz innych podmiotów otoczenia społeczno-
gospodarczego Uniwersytetu, 

f) przyjmowanie i dekretowanie korespondencji, 
g) redagowanie pism gratulacyjnych i okolicznościowych; 

2) w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej posiedzeń senatu i kolegium 
rektorskiego: 
a) przygotowywanie projektu harmonogramu posiedzeń, 
b) kompletowanie, opracowywanie techniczne i przesyłanie materiałów na 

posiedzenia, 
c) protokołowanie przebiegu posiedzeń, 
d) (uchylona) 
e) (uchylona) 

3) prowadzenie spraw zleconych przez rektora i prorektorów; 
4) przygotowywanie analiz, raportów, prezentacji i sprawozdań dla rektora i prorektorów; 
5) organizowanie i nadzorowanie uroczystości ogólnouczelnianych, w tym inauguracji 

roku akademickiego i obchodów święta Uniwersytetu; 
6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu Uniwersytetu i rektora; 
7) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków; 
8) redakcja Biuletynu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Forum”; 
9) dysponowanie środkami przeznaczonymi na reprezentację; 
10) dysponowanie samochodem służbowym; 
11) dysponowanie togami i insygniami rektorskimi; 
12) nadzór nad korzystaniem z sal konferencyjnych i pomieszczeń oddanych  

do dyspozycji Biura Rektorskiego; 
13) w zakresie komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów: 

a) promowanie marki i wsparcie działań wizerunkowych Uniwersytetu, 
b) zapewnianie spójności identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, 
c) aktualizacja identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, 
d) nadzór nad wykorzystaniem logo i logotypów Uniwersytetu przez jednostki 

współpracujące, 
e) współtworzenie strategii komunikacji marketingowej we współpracy z Biurem 

Zarządzania Dydaktyką, 
f) organizowanie wydarzeń wizerunkowych i promocyjnych oraz wsparcie 

organizacyjne Biura Zarządzania Dydaktyką w zakresie organizacji wydarzeń 
promujących ofertę dydaktyczną, 

g) przygotowywanie projektów materiałów promocyjnych oraz gadżetów zgodnie  
z systemem identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, 

h) opracowywanie szablonów dokumentów, prezentacji, rotatorów i innych 
materiałów (w wersji tradycyjnej i elektronicznej), uwzględniających prawidłowe 
zastosowanie identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, 

i) wsparcie promocyjne i informacyjne wydarzeń rektorskich i studenckich, 
konferencji naukowych, 
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j) realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na 
pozyskanie kandydatów na studia pod nadzorem merytorycznym Biura 
Zarządzania Dydaktyką oraz Centrum Badań i Rozwoju, 

k) realizacja kampanii informacyjnych dotyczących dorobku naukowego oraz oferty 
naukowej i eksperckiej Uniwersytetu, 

l) utrzymanie, administracja i rozwój serwisu internetowego Uniwersytetu w języku 
polskim i angielskim, 

m) prowadzenie serwisu fotograficznego Uniwersytetu oraz galerii zdjęć w serwisie 
internetowym Uniwersytetu, 

n) koordynowanie komunikacji w mediach własnych Uniwersytetu, w tym na 
stronach internetowych, oficjalnych profilach Uniwersytetu w mediach 
społecznościowych itp., 

o) monitorowanie działań Uniwersytetu w elektronicznych mediach własnych przy 
wykorzystaniu systemów analitycznych, 

p) monitorowanie obecności marki Uniwersytetu w Internecie, 
q) redagowanie i dystrybucja Elektronicznego Biuletynu Uczelnianego, 
r) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Uniwersytetu, 
s) redagowanie i publikacja informacji na ekranach elektronicznych, 
t) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania 

informacji o organizowanych inicjatywach i przedsięwzięciach; 
14) (uchylony) 

3. W strukturze Biura Rektorskiego wyodrębnia się: 
1) Dział Nowych Mediów, realizujący w szczególności zadania, o których mowa w ust. 2 

pkt 13; 
2) (uchylony) 

 
Biuro Zarządzania Kadrami 

 
§ 73 

1. Biuro Zarządzania Kadrami jest jednostką odpowiedzialną za analizę zasobów 
kadrowych Uniwersytetu, ustalanie właściwej struktury zatrudnienia, kształtowanie 
polityki wynagrodzeń, obsługę kadrową pracowników Uniwersytetu, obsługę 
administracyjną w zakresie świadczeń socjalnych oraz przygotowywanie projektów 
wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych oraz socjalnych. 

2. Do zadań Biura Zarządzania Kadrami należy w szczególności: 
1) w zakresie planowania polityki zarządzania kadrami: 

a) analizowanie efektywności prowadzonej w Uniwersytecie polityki kadrowej, 
monitorowanie struktury zatrudnienia oraz projektowanie polityki wynagrodzeń  
i motywowania pracowników, 

b) przygotowanie projektu strategii zarządzania kadrami i formułowanie propozycji 
zmian w prowadzonej polityce kadrowej, 

c) opracowywanie procedur z zakresu polityki kadrowej, 
d) koordynowanie i weryfikowanie stopnia realizacji przyjętej polityki kadrowej, 
e) projektowanie wewnętrznego systemu kształtowania wynagrodzeń zasadniczych, 

opracowywanie propozycji dostosowania polityki płacowej do zmieniających się 
warunków funkcjonowania Uniwersytetu, 

f) przygotowanie zasad motywowania płacowego i pozapłacowego pracowników, 
g) wdrożenie i realizacja procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy, 
h) weryfikowanie zasadności powierzania, na podstawie umów cywilnoprawnych, 

zadań o charakterze administracyjnym, technicznym lub organizacyjnym, 
i) prowadzenie bieżącej analizy stanu i struktury zatrudnienia; 

2) w zakresie rozwoju kadr: 
a) prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu aktualnych ofert pracy  

w Uniwersytecie, 
b) organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich oraz 
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pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, udział w procesie 
rekrutacji, 

c) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji 
pracowników Uniwersytetu, 

d) planowanie i nadzorowanie wykorzystania środków finansowych na podnoszenie 
kwalifikacji przez pracowników Uniwersytetu, 

e) prowadzenie spraw związanych z rozwojem kadry naukowej, w tym  
z przyznawaniem stypendiów doktorskich i rozliczaniem pracowników  
z zobowiązań wynikających z zawartych umów, 

f) opracowywanie, przy współudziale kierowników jednostek, ścieżek kariery dla 
poszczególnych pracowników, 

g) przygotowanie projektu systemu oceniania pracowników Uniwersytetu oraz 
prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie, 

h) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem uruchamianych procesów oceniania oraz 
odwołań od wystawionych ocen; 

i) dokonywanie analizy wypełnionych arkuszy ocen okresowych i formułowanie 
wniosków podsumowujących; sporządzanie wykazu pracowników, w odniesieniu 
do których wskazano potrzebę dokonania zmian w zakresie stanowiska, statusu 
zatrudnienia, rozwoju lub motywowania, 

j) prowadzenie wykazu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
wchodzących w skład rezerwy kadrowej (potencjalnych kandydatów do 
wzmocnienia kadry kierowniczej lub objęcia samodzielnych stanowisk); 

3) w zakresie obsługi kadrowej: 
a) prowadzenie spraw kadrowych w zakresie nawiązywania, przebiegu  

i rozwiązywania stosunku pracy, 
b) ustalanie uprawnień pracowników Uniwersytetu do świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy, 
c) ustalanie wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego, nadzorowanie 

procesu planowania urlopów wypoczynkowych i kontrola terminowości ich 
wykorzystania, 

d) ewidencjonowanie nieobecności pracowników w pracy, prowadzenie rejestru 
zwolnień lekarskich, 

e) kontrola prawidłowości ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi, sporządzanie rocznych kart czasu 
pracy, 

f) kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne, 
g) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych, 

a po ustaniu stosunku pracy - przekazywanie akt do archiwizacji, 
h) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem w Uniwersytecie cudzoziemców, 

w tym z uzyskaniem dokumentów potwierdzających równoważność posiadanego 
wykształcenia z polskim odpowiednikiem, 

i) prowadzenie zbioru danych osobowych zatrudnionych w Uniwersytecie 
pracowników oraz byłych pracowników i członków ich rodzin uprawnionych do 
korzystania ze świadczeń socjalnych, 

j) prowadzenie ewidencji osób pracujących w warunkach szkodliwych  
dla zdrowia oraz pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 

k) realizowanie zadań związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń 
państwowych oraz medali i odznaczeń resortowych, 

l) realizowanie zadań związanych z przyznawaniem nagród ministra  
dla nauczycieli akademickich oraz nagród rektora dla pracowników Uniwersytetu, 

m) wystawianie nauczycielom akademickim legitymacji służbowych; 
n) informowanie pracowników o ich prawach i obowiązkach, udzielanie informacji  

i porad w sprawach pracowniczych, współtworzenie kultury organizacyjnej 
Uniwersytetu, 

o) sprawowanie, w ramach udzielonych dyspozycji, nadzoru w zakresie 
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przestrzegania przez pracowników ustalonych zasad postępowania, porządku  
i dyscypliny pracy, 

p) przygotowywanie postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia 
naruszenia porządku i dyscypliny pracy, 

q) obsługa administracyjna procesu oceniania – personalizacja arkuszy ocen, 
ustalanie indywidualnych terminów przeprowadzania ocen, 

r) udzielanie pomocy pracownikom Uniwersytetu przy kompletowaniu dokumentacji 
emerytalno-rentowej, 

s) obsługa informatycznego systemu kadrowego oraz wprowadzanie danych 
kadrowych do systemu POL-on, 

t) analiza ofert rynku usług medycznych, umożliwiająca dokonanie wyboru jednostki 
organizacyjnej zapewniającej profilaktyczną ochronę zdrowia zatrudnionych, 

u) współpraca z Działem Płac w zakresie planowania rezerwy na fundusz nagród 
jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych, 

v) współpraca ze Stanowiskiem ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej w zakresie obowiązkowych szkoleń pracowników oraz 
występowania czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach pracy; 

4) w zakresie obsługi spraw socjalnych: 
a) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy socjalnej pracownikom 

oraz byłym pracownikom (emerytom i rencistom) uprawnionym do korzystania ze 
świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

b) przyjmowanie i obsługa wniosków o wypłatę świadczeń socjalnych i przyznanie 
pożyczki na cele mieszkaniowe, 

c) zapewnienie pomocy rzeczowej uprawnionym do korzystania z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, znajdującym się stale lub przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej, 

d) prowadzenie spraw związanych z zakupem i udostępnianiem abonamentów oraz 
biletów na imprezy kulturalne, 

e) obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  
w tym naliczanie wysokości funduszu świadczeń socjalnych na dany rok 
kalendarzowy oraz przygotowywanie propozycji jego podziału na poszczególne 
obszary, 

f) opracowywanie rocznych planów zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych 
pracowników Uniwersytetu oraz uprawnionych emerytów i rencistów, 

g) współpraca z uczelnianymi organizacjami związków zawodowych w zakresie 
racjonalnego wykorzystania funduszu socjalnego, 

h) monitorowanie i merytoryczna kontrola wydatków z funduszu socjalnego, 
i) planowanie środków finansowych przeznaczonych na posiłki regeneracyjne dla 

uprawnionych pracowników oraz prowadzenie rozliczeń faktur i rachunków z tego 
tytułu, 

j) sprawowanie nadzoru nad terminowością spłat zobowiązań wynikających  
z umów o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe (nadzorowanie stanu 
zadłużenia pożyczkobiorców, przygotowywanie wniosków o wszczęcie 
postępowania windykacyjnego w przypadkach niedotrzymania terminów płatności 
lub wpłat w niepełnych wysokościach), 

k) zapewnienie obsługi administracyjnej Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej. 
3. W strukturze Biura Zarządzania Kadrami wyodrębnia się: 

1) Dział Planowania Polityki Zarządzania Kadrami, realizujący w szczególności zadania, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

2) Dział Rozwoju Kadr, realizujący w szczególności zadania, o których mowa w ust. 2 
pkt 2; 

3) Dział Obsługi Kadrowej, realizujący w szczególności zadania, o których mowa  
w ust. 2 pkt 3 i 4. 
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Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami 
§ 74 

(uchylony) 
 

Dział Ochrony Informacji Niejawnych 
 

§ 75 
1. Dział Ochrony Informacji Niejawnych jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie 

ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie spraw związanych z zadaniami obrony 
cywilnej i obronności na wypadek wojny lub zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

2. Do zadań Działu Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności: 
1) w zakresie ochrony informacji niejawnych: 

a) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych 
wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych  
w Uniwersytecie, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, 

b) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane 
informacje niejawne, 

c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie 
tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu 
dokumentów, 

d) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym  
w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji, 

e) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 
sprawdzających, 

f) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych albo wykonujących 
czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji 
niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia 
bezpieczeństwa lub je cofnięto, 

g) przekazywanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych osób 
uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, a także 
osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec 
których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, 

h) prowadzenie szkoleń dla pracowników, którym wydano poświadczenie 
bezpieczeństwa w zakresie postępowania z wiadomościami i dokumentacją  
o charakterze niejawnym oraz ich ochroną, 

i) prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych, 
j) przeprowadzanie doraźnych i okresowych kontroli dokumentów niejawnych, 
k) prowadzenie kancelarii niejawnej, 
l) przestrzeganie wytycznych zawartych w planie ochrony informacji niejawnych, 

dotyczących funkcjonowania kancelarii niejawnej, 
m) przygotowywanie corocznej analizy ochrony tajemnicy; 

2) w zakresie obrony cywilnej: 
a) współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice  

w zakresie obrony cywilnej Uniwersytetu, 
b) współpraca z Biurem Zarządzania Kadrami dotycząca pracowników, którzy pełnią 

lub mogą pełnić zadania związane ze służbą w formacji obrony cywilnej, 
c) utrzymywanie uzgodnionej z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miasta Katowice liczebności formacji obrony cywilnej, 
d) opracowywanie planu zamierzeń obrony cywilnej, programu szkolenia  

i przedstawianie ich do zatwierdzenia rektorowi, 
e) prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej, 
f) dokonywanie komisyjnej inwentaryzacji posiadanego sprzętu obrony cywilnej, 
g) dokonywanie konserwacji sprzętu obrony cywilnej, 
h) opracowywanie i przedstawianie rektorowi wniosków i propozycji wynikających  

z zarządzeń Prezydenta Miasta Katowice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta 
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Katowice; 
3) w zakresie obronności: 

a) współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w zakresie spraw obronnych Uniwersytetu na wypadek wojny lub 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

b) opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu  
w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, 

c) prowadzenie, we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień, dokumentacji 
związanej z ewidencją osób reklamowanych z urzędu lub na wniosek do 
obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  
i w czasie wojny, 

d) prowadzenia dokumentacji przydziałów mobilizacyjnych osób wyznaczonych do 
formacji obrony cywilnej, 

e) nadzorowanie realizacji świadczeń Uniwersytetu na potrzeby Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej na wypadek wojny, 

f) opracowanie planu szkolenia obronnego, 
g) prowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanymi w realizację zadań obronnych. 

3. W strukturze Działu Ochrony Informacji Niejawnych wyodrębnia się: 
1) Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych, realizującego  

w szczególności zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-h; 
2) Stanowisko ds. Kancelarii Niejawnej i Obrony Cywilnej, realizujące w szczególności 

zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. i-m i pkt 2; 
3) Stanowisko ds. Obronnych, realizujące w szczególności zadania, o których mowa  

w ust. 2 pkt 3. 
 

Inspektor Ochrony Danych 
 

§ 76 
1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności: 

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 
„RODO”, oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich  
o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział 
obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu 
uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych  
oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO; 

4) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organem 
nadzorczym); 

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa  
w art. 36 RODO, oraz – w stosownych przypadkach – prowadzenie konsultacji  
we wszelkich innych sprawach. 

2. Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka 
związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst  
i cele przetwarzania. 
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Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego 
 

§ 77 
Do zadań Audytora Wewnętrznego należy realizowanie czynności audytowych o charakterze 
zapewniającym i doradczym, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, w szczególności: 

1) opracowanie rocznych planów audytu wewnętrznego na zasadach określonych  
w przepisach prawa; 

2) realizowanie zadań audytowych wynikających z planu audytu; 
3) realizowanie zadań pozaplanowych zleconych przez rektora; 
4) realizowanie zadań audytowych zleconych na zasadach określonych w przepisach 

prawa; 
5) ocena systemu kontroli i zarządzania w Uniwersytecie w ramach realizacji zadań 

audytowych wynikających z planu audytu; 
6) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych oraz z wykonania rocznego 

planu audytu; 
7) przekazywanie rocznych planów audytu i sprawozdania z ich realizacji rektorowi, 

komórce audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwu 
Finansów, w terminach wskazanych w przepisach prawa; 

8) współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi na zasadach określonych  
w przepisach prawa, w porozumieniu i za zgodą rektora; 

9) przeprowadzanie czynności doradczych przyczyniających się do usprawnienia 
funkcjonowania Uniwersytetu. 

 
Rozdział 4 

Zadania administracji w pionie 
prorektora właściwego do spraw edukacji 

 
§ 78 

Zadania administracji Uniwersytetu w pionie prorektora właściwego do spraw edukacji 
realizuje: 

1) Biuro Strategii i Jakości Kształcenia; 
2) Biuro Zarządzania Dydaktyką; 
3) Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami; 
4) Biuro Współpracy Międzynarodowej; 
5) Biuro Strategii Internacjonalizacji; 
6) Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

 
Biuro Strategii i Jakości Kształcenia 
 

§ 79 
1. Biuro Strategii i Jakości Kształcenia jest jednostką odpowiedzialną za organizację 

procesu kształcenia studentów studiów I i II stopnia, doktorantów, uczestników studiów 
podyplomowych i innych form kształcenia w Uniwersytecie oraz koordynowanie działań 
związanych z zapewnieniem, oceną i doskonaleniem jakości kształcenia. 

2. Do zadań Biura Strategii i Jakości Kształcenia należy w szczególności: 
1) w zakresie edukacji: 

a) organizacja procesu kształcenia oraz – we współpracy kierownikami jednostek 
prowadzących kształcenie w Uniwersytecie - analiza i ocena tego procesu, 
proponowanie zmian w tym zakresie, 

b) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących 
kształcenia w Uniwersytecie, 

c) przygotowywanie – we współpracy z Biurem Zarządzania Dydaktyką – projektów 
wewnętrznych aktów prawnych dotyczących rekrutacji na studia, do Szkoły 
Doktorskiej oraz na studia podyplomowe, 
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d) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących 
świadczeń dla studentów i stypendiów dla doktorantów, 

e) analiza kosztów kształcenia na studiach I i II stopnia, przygotowywanie kalkulacji 
kosztów kształcenia oraz propozycji wysokości opłat za usługi edukacyjne, 

f) koordynowanie spraw dotyczących ustalania wysokości, przyznawania  
i wypłacania świadczeń dla studentów i stypendiów dla doktorantów, 

g) obsługa administracyjna odwołań od decyzji komisji stypendialnych, 
h) obsługa administracyjna posiedzeń odwoławczych komisji stypendialnych, 
i) przyjmowanie wniosków, podań i odwołań studentów, doktorantów i uczestników 

innych form kształcenia kierowanych do władz rektorskich w związku z procesem 
kształcenia, współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie przygotowania 
projektu odpowiedzi na kierowane pisma, 

j) prowadzenie spraw związanych ze studencką wymianą semestralną w ramach 
programu Transekonomik, 

k) współpraca z organizacjami studenckimi i doktorantów, w tym kołami naukowymi, 
l) prowadzenie rejestru organizacji studenckich i doktorantów, w tym kół naukowych  

(w tym przyjmowanie wniosków o rejestrację organizacji), 
m) współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi do spraw studentów i doktorantów 

oraz komisjami dyscyplinarnymi i odwoławczymi komisjami dyscyplinarnymi do 
spraw studentów i doktorantów w zakresie postępowań dyscyplinarnych 
studentów i doktorantów, 

n) gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących liczby studentów, doktorantów, 
absolwentów oraz uczestników studiów podyplomowych, wprowadzanie 
zagregowanych danych do systemu POL-on, 

o) prowadzenie księgi dyplomów, 
p) obsługa systemu POL-on/NAWA w zakresie danych uwierzytelniających wzory 

dyplomów, 
q) zamawianie, ewidencjonowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania 

związanych z kształceniem studentów, doktorantów i uczestników studiów 
podyplomowych, 

r) obsługa administracyjna senackiej komisji do spraw edukacji, 
s) przygotowywanie danych do planu rzeczowo-finansowego w zakresie:  

 funduszu stypendialnego dla studentów oraz monitorowanie wykorzystania 
środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów, 

 działalności organizacji studenckich i doktorantów, w tym kół naukowych, 

 środków na zakup druków ścisłego zarachowania związanych z kształceniem 
studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, 

t) zlecanie tłumaczeń wewnętrznych aktów prawnych, umów i innych dokumentów 
związanych z kształceniem w Uniwersytecie, 

u) współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, senacką 
komisją do spraw edukacji, Koordynatorem ds. Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji; 

2) w zakresie doskonalenia jakości kształcenia: 
a) koordynowanie działań z zakresu zapewnienia, oceny i doskonalenia jakości 

kształcenia, w tym przygotowywanie i monitorowanie realizacji postanowień 
wewnętrznych aktów prawnych dotyczących doskonalenia jakości kształcenia  
w Uniwersytecie, 

b) prowadzenie badań jakości obsługi studentów i doktorantów przez właściwe 
jednostki organizacyjne Uniwersytetu, 

c) prowadzenie badań dotyczących studenckiej i doktoranckiej oceny jakości 
kształcenia, 

d) koordynowanie działań w ramach systemu zarządzania kierunkami studiów, 
e) koordynowanie programu „Tutoringu akademickiego” i „Indywidualnych Ścieżek 

Edukacyjnych”, 
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f) współpraca z przedstawicielami środowiska biznesu i samorządów w zakresie 
doskonalenia jakości kształcenia, 

g) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie przygotowania dokumentacji 
wymaganej w procesie akredytacji krajowych oraz ewaluacji jakości kształcenia 
na studiach i ewaluacji Szkoły Doktorskiej, 

h) obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 
i) obsługa administracyjna uczelnianego systemu zapewniania jakości, 
j) przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań dotyczących badań 

jakościowych. 
3. W strukturze Biura Strategii i Jakości Kształcenia wyodrębnia się: 

1) Dział Edukacji, realizujący w szczególności zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 
2) Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia, realizujący w szczególności zadania,  

o których mowa w ust. 2 pkt 2. 
 

Biuro Zarządzania Dydaktyką 
 

§ 79a 
1. Biuro Zarządzania Dydaktyką jest jednostką odpowiedzialną za organizację procesu 

rekrutacji na studia I i II stopnia, do Szkoły Doktorskiej oraz organizację procesu 
planowania dydaktyki. 

2. Do zadań Biura Zarządzania Dydaktyką należy w szczególności: 
1) w zakresie procesu rekrutacji: 

a) planowanie i organizowanie działań w zakresie rekrutacji kandydatów na studia  
I i II stopnia oraz do Szkoły Doktorskiej, 

b) przygotowywanie i aktualizowanie informacji dla kandydatów na studia na stronie 
internetowej Uniwersytetu, 

c) prowadzenie stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego dla kandydatów  
na studia, 

d) obsługa administracyjna kandydatów cudzoziemców (obsługa elektronicznego 
systemu rekrutacji cudzoziemców), 

e) współpraca z uczelnianymi komisjami rekrutacyjnymi, 
f) przyjmowanie odwołań od decyzji uczelnianych komisji rekrutacyjnych, 
g) tworzenie strategii komunikacji marketingowej, 
h) wsparcie Działu Nowych Mediów w opracowywaniu materiałów informacyjnych 

dotyczących oferty dydaktycznej Uniwersytetu, 
i) promowanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu we współpracy z dziekanatami, 

filią, kolegiami, Działem Nowych Mediów oraz Centrum Karier i Współpracy  
z Absolwentami, informowanie o kierunkach studiów i specjalnościach, stopniach 
kształcenia i formach studiów oraz warunkach kształcenia w Uniwersytecie, 

j) opracowywanie i realizowanie kampanii marketingowych i promocyjnych oferty 
dydaktycznej Uniwersytetu w wymiarze krajowym i międzynarodowym we 
współpracy z Działem Nowych Mediów, 

k) organizowanie wydarzeń promujących rekrutację i ofertę dydaktyczną, 
l) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem zewnętrznym, w tym  

ze szkołami średnimi, agencjami pośredniczącymi w procesie rekrutacji i innymi 
podmiotami na rynku edukacyjnym, 

m) sporządzanie sprawozdań i statystyk dotyczących rekrutacji na studia; 
2) w zakresie planowania dydaktyki: 

a) opracowanie i koordynowanie procesu planowania i monitorowania działalności 
dydaktycznej Uniwersytetu, 

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

związanych z realizacją procesu dydaktycznego, 
d) zlecanie i rozliczanie usług dydaktycznych i wspierających dydaktykę, 
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e) rezerwowanie sal i organizowanie przesunięć zajęć dydaktycznych w ciągu roku 
akademickiego, 

f) sporządzanie analiz, sprawozdań i raportów związanych z planowanymi  
i wykonanymi zajęciami dydaktycznymi, 

g) gromadzenie informacji na potrzeby planowania i monitorowania działalności 
dydaktycznej Uniwersytetu; 

3) ustalanie i wdrażanie w porozumieniu z prorektorem właściwym do spraw edukacji 
zasad zarządzania dydaktyką w jednostkach wykonawczych; 

4) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu dydaktyki; 
5) kontrola merytoryczna dokumentów finansowych z obszaru dydaktyki; 
6) wykonywanie tłumaczeń na potrzeby własne. 

3. W strukturze Biura Zarządzania Dydaktyką wyodrębnia się: 
1) Dział Rekrutacji, realizujący w szczególności zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 
2) Dział Planowania Dydaktyki, realizujący w szczególności zadania, o których mowa  

w ust. 2 pkt 2. 
 

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami 
 

§ 79b 
1. Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami jest jednostką organizacyjną działającą  

na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uniwersytetu oraz tworzenia 
trwałych form współpracy Uniwersytetu z absolwentami i instytucjami rynku pracy. 

2. Do zadań Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami należy w szczególności: 
1) pozyskiwanie i upowszechnianie ofert rekrutacyjnych; 
2) udostępnianie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych studentom i absolwentom Uniwersytetu; 
3) doradztwo kariery – wspieranie absolwentów w wejściu na rynek pracy; 
4) prowadzenie regularnych badań oczekiwań pracodawców; 
5) organizowanie i współorganizowanie inicjatyw mających na celu rozwój zawodowy 

i aktywizację zawodową studentów i absolwentów Uniwersytetu; 
6) monitorowanie otoczenia gospodarczego Uniwersytetu, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności absolwentów Uniwersytetu i ocena możliwości 
nawiązania współpracy; 

7) opracowanie i aktualizacja bazy firm i instytucji, w których studenci mogą odbywać 
praktyki zawodowe oraz realizować projekty badawcze; 

8) nawiązywanie współpracy z absolwentami, potencjalnymi pracodawcami; 
9) komunikacja nowości i trendów z rynku pracy poprzez stronę internetową, newslettery 

i portale społecznościowe; 
10) upowszechnianie informacji o organizowanych na terenie Uniwersytetu prezentacjach 

firm jako potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów; 
11) zbieranie i udostępnianie studentom i absolwentom Uniwersytetu informacji  

o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą; 

12) budowa i utrzymywanie relacji z absolwentami poprzez regularną komunikację 
(strona www, newsletter, portale społecznościowe), organizację wydarzeń 
integracyjnych, a także rozwój, koordynację i obsługę programu lojalnościowego 
System Przywilejów Absolwenta (SPA); 

13) monitorowanie karier i losów zawodowych absolwentów poprzez regularne badania 
(w tym badania stopnia zadowolenia absolwentów z ukończonego programu studiów  
i przygotowania do pracy zawodowej lub dalszej nauki) oraz analizę dostępnych 
źródeł informacji, w tym ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych 
Losów Absolwentów szkół wyższych) oraz LinkedIn; 

14) opracowanie raportów z badań przedstawiających wyniki oraz ich analizę, w tym 
typową ścieżkę kariery absolwenta Uniwersytetu; 

15) prowadzenie sekcji na stronie www „Sukcesy absolwentów”; 
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16) współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach „COLLEGIUM”. 

 
Biuro Współpracy Międzynarodowej 

 
§ 80 

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej jest jednostką odpowiedzialną za organizowanie  
i koordynowanie działań związanych z realizacją współpracy międzynarodowej  
w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji z uczelniami i instytucjami 
zagranicznymi. 

2. Do zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności: 
1) w zakresie mobilności międzynarodowej: 

a) obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów, 
pracowników Uniwersytetu oraz osób niebędących pracownikami, 

b) obsługa przyjazdów gości zagranicznych, 
c) gromadzenie, promowanie i udostępnianie informacji na temat trybu i kryteriów 

finansowania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków 
zagranicznych, 

d) pomoc przy konstruowaniu umów w zakresie zapisów dotyczących finansowania, 
określania kosztów kwalifikowanych, prefinansowania itp. w ramach projektów 
finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych, 

e) koordynowanie zadań związanych z działalnością Uniwersytetu jako członka 
konsorcjum Progres 3 – konsorcjum uczelni działających na pograniczu Polski, 
Czech i Słowacji, 

f) obsługa płatności związanych z publikacjami zagranicznymi; 
2) w zakresie programów międzynarodowych: 

a) rekrutacja kandydatów oraz obsługa administracyjna studentów 
zakwalifikowanych na studia krótkoterminowe w Uniwersytecie w ramach 
programów wymiany międzynarodowej i umów bilateralnych, 

b) obsługa administracyjna i rekrutacja studentów Uniwersytetu na wyjazdy na 
studia zagraniczne w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów 
bilateralnych, 

c) obsługa administracyjna studentów Uniwersytetu zakwalifikowanych do wyjazdu 
na praktyki zagraniczne w ramach programów wymiany międzynarodowej i umów 
trójstronnych; 

d) realizacja międzynarodowych mobilnościowych projektów dydaktycznych, 
e) nadzór nad realizacją międzynarodowych projektów dydaktycznych, 
f) pełnienie roli Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, 
g) prowadzenie ewidencji i monitorowanie realizacji zawartych umów 

międzynarodowych, 
h) organizowanie i wsparcie uczelnianych wydarzeń edukacyjnych o charakterze 

międzynarodowym, 
i) koordynowanie zadań związanych z działalnością Uniwersytetu jako członka 

IROs Forum – sieci działów współpracy z zagranicą wiodących polskich uczelni; 
3) pełnienie roli jednostki realizującej zamówienia publiczne w zakresie współpracy 

międzynarodowej w dziedzinie kształcenia, badań naukowych i rozwijania relacji 
z uczelniami i instytucjami zagranicznymi; 

4) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących współpracy 
międzynarodowej; 

5) realizacja tłumaczeń związanych z działalnością edukacyjną; 
6) obsługa administracyjna senackiej komisji do spraw współpracy międzynarodowej; 
7) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów z zakresu współpracy 

międzynarodowej Uniwersytetu leżącej w kompetencjach Biura. 
3. W strukturze Biura Współpracy Międzynarodowej wyodrębnia się: 

1) Dział Mobilności Międzynarodowej, realizujący w szczególności zadania, o których 
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mowa w ust. 2 pkt 1, 3-5 i 7; 
2) Dział Programów Międzynarodowych, realizujący w szczególności zadania, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2-3 i 6-7. 
 

Biuro Strategii Internacjonalizacji  
 

§ 81 
1. Biuro Strategii Internacjonalizacji jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie głównych 

założeń strategii rozwoju oraz strategii internacjonalizacji Uniwersytetu, koordynowanie 
działań związanych z pozyskiwaniem akredytacji międzynarodowych oraz udziałem 
Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej. 

2. Do zadań Biura Strategii Internacjonalizacji należy w szczególności: 
1) wsparcie władz w weryfikacji działań realizowanych w Uniwersytecie mających 

związek z internacjonalizacją pod kątem ich zgodności ze strategią oraz zaleceniami 
instytucji akredytujących; 

2) upowszechnianie informacji i promocja wewnętrzna głównych założeń strategii 
rozwoju (w zakresie umiędzynarodowienia) oraz strategii internacjonalizacji 
Uniwersytetu ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów: 
a) międzynarodowych sieci i projektów badawczych oraz biznesowych, 
b) międzynarodowej oferty dydaktycznej, 
c) kultury internacjonalizacji; 

3) opracowanie propozycji celów operacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia uczelni 
oraz wsparcie władz Uniwersytetu w zakresie wdrażania zaleceń instytucji 
akredytujących; 

4) uczestnictwo w zespołach do spraw pozyskania akredytacji, komunikacja  
z instytucjami akredytującymi, udział w spotkaniach i szkoleniach; 

5) zapewnienie całokształtu prac administracyjno-organizacyjnych i wsparcia dla 
koordynatorów merytorycznych odpowiedzialnych za pozyskiwanie akredytacji 
międzynarodowych, w tym administracyjna obsługa projektów współfinansujących 
akredytacje; 

6) realizacja działań mających na celu umiędzynarodowienie Uniwersytetu,  
w szczególności: 
a) uruchomienie i prowadzenie centrum obsługi dla zagranicznych studentów krótko- 

i długoterminowych, doktorantów oraz kadry akademickiej, 

b) opracowanie i koordynowanie programu budowania relacji z absolwentami 

zagranicznymi „UEKat for life”, 

c) doradztwo i wsparcie kadry akademickiej w zakresie pozyskiwania źródeł 

finansowania projektów mających na celu rozwój umiędzynarodowienia; 

7) organizowanie oraz wsparcie wydarzeń uczelnianych o charakterze 

międzynarodowym, w tym mających na celu integrację i budowanie relacji  

ze studentami, doktorantami i pracownikami zagranicznymi; 

8) współpraca z otoczeniem instytucjonalnym w zakresie organizacji i legalizacji pobytu 

studentów, doktorantów i pracowników zagranicznych na uczelni; 

9) koordynowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku 

Uniwersytetu (tzw. "branding" międzynarodowy) jako ośrodka skupiającego 

ekspertów i kształcącego wysokiej jakości absolwentów poszukiwanych na rynku 

pracy w kraju i za granicą; 

10) koordynowanie działań związanych z udziałem Uniwersytetu oraz pracowników  

w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach 

międzynarodowych, w tym analiza celowości uczestnictwa pod kątem merytorycznym 

i finansowym; 



37 
 

11) reprezentowanie Uniwersytetu w stowarzyszeniach, sieciach, wydarzeniach, 

spotkaniach itp. związanych z umiędzynarodowieniem (np. NAWA, EAIE, konsorcjum 

SUN); 

12) analiza zapotrzebowania oraz opracowywanie dokumentacji związanej z wyborem 

wykonawcy w zakresie tłumaczeń; 

13) współpraca i wsparcie dla Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Zarządzania 

Dydaktyką, Biura Badań i Projektów Naukowych oraz innych jednostek w zakresie 

internacjonalizacji. 

 
Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 
§ 82 

1. Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest jednostką odpowiedzialną za 
reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych przed organami Uniwersytetu, 
społecznością akademicką oraz podmiotami zewnętrznymi. 

2. Do zadań Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności: 
1) podejmowanie działań na rzecz przestrzegania i właściwego traktowania osób 

niepełnosprawnych; 
2) pomoc w stwarzaniu osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w: 

a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, 
b) kształceniu, 
c) prowadzeniu działalności naukowej; 

3) wsparcie w zakresie rozwiązywania bieżących problemów niepełnosprawnych 
studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz pracowników 
Uniwersytetu; 

4) prowadzenie ewidencji osób niepełnosprawnych, z zachowaniem przepisów  
o ochronie danych osobowych; 

5) określanie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem 
osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie; 

6) inicjowanie i opiniowanie prac adaptacyjnych w budynkach Uniwersytetu, w tym 
likwidacji barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów 
informacyjnych w alternatywnych formach zapisu (ze szczególnym uwzględnieniem 
osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących, głuchych itp.); 

7) informowanie o programach wsparcia oraz wydarzeniach kulturalnych, naukowych, 
spotkaniach i imprezach dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów. 

 
Rozdział 5 

Zadania administracji w pionie  
prorektora właściwego do spraw nauki 

 
§ 83 

Zadania administracji Uniwersytetu w pionie prorektora właściwego do spraw nauki realizuje: 
1) Biuro Badań i Projektów Naukowych; 
2) Dział Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu; 
3) Dział Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych; 
4) Dział Wsparcia Kolegiów; 
5) Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego. 

 
Biuro Badań i Projektów Naukowych 

 
§ 84 

1. Biuro Badań i Projektów Naukowych jest jednostką odpowiedzialną za koordynowanie 
działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu. 
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2. Do zadań Biura Badań i Projektów Naukowych należy w szczególności: 
1) obsługa administracyjna i finansowa projektów i zadań badawczych finansowanych 

ze środków subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego 
oraz rozwój młodych naukowców; 

2) obsługa finansowa projektów naukowo-badawczych finansowanych w trybach 
konkursowych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę, tj. projektów 
badawczych Narodowego Centrum Nauki, projektów naukowo-badawczych 
(krajowych) ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projektów naukowo-
badawczych ustanawianych w ramach programów Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz projektów współpracy dwustronnej o charakterze naukowo-
badawczym ogłaszanych i finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany 
Akademickiej; 

3) wsparcie i doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków projektowych  
o charakterze naukowo-badawczym ze szczególnym uwzględnieniem projektów 
Narodowego Centrum Nauki; 

4) obsługa płatności opłat konferencyjnych za udział pracowników Uniwersytetu  
w konferencjach, sympozjach i seminariach o zasięgu krajowym; 

5) obsługa finansowa konferencji naukowych o charakterze krajowym  
i międzynarodowym realizowanych przez jednostki Uniwersytetu; 

6) pełnienie funkcji przedstawiciela Uniwersytetu (tzw. LEAR) z prawem do 
modyfikowania informacji prawnych i finansowych dotyczących Uniwersytetu, 
przechowywanych w Portalu Uczestnika Komisji Europejskiej; 

7) obsługa Lokalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej  
w zakresie upowszechniania informacji na temat możliwości ubiegania się o projekty 
naukowo-badawcze ze środków programów ramowych; 

8) aktywizacja środowiska akademickiego do pozyskiwania zewnętrznych środków na 
badania naukowe poprzez upowszechnianie informacji na temat możliwości 
ubiegania się o projekty i granty w ramach działalności naukowo-badawczej, 
organizowanie szkoleń w zakresie pozyskiwania środków na działalność naukowo-
badawczą; 

9) promowanie udziału w projektach oraz wyników badań naukowych w otoczeniu 
Uniwersytetu; 

10) przygotowanie dokumentacji dotyczącej wewnętrznego systemu grantowego  
(tzw. granty rektorskie); 

11) obsługa senackiej komisji do spraw nauki oraz Komisji Odbioru Prac Naukowo-
Badawczych; 

12) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych (rocznych i wieloletnich) z zakresu 
działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu; 

13) przygotowywanie sprawozdań i raportów z zakresu działalności naukowo-badawczej 
Uniwersytetu. 

 
Dział Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu 

 
§ 85 

1. Dział Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu jest jednostką odpowiedzialną  
za koordynację procesów oceny parametrycznej i pozycjonowania Uniwersytetu. 

2. Do zadań Działu Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu należy w szczególności: 
1) w zakresie oceny parametrycznej: 

a) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji ewaluacyjnej  
w ramach dyscyplin naukowych, 

b) współpraca i wyjaśnianie wątpliwości w zakresie tworzenia dokumentacji 
ewaluacyjnej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodkiem 
Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, 

c) wsparcie i doradztwo dla osób zaangażowanych w proces oceny dyscyplin 
naukowych, 
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d) informowanie społeczności akademickiej o najważniejszych kwestiach 
dotyczących oceny ewaluacyjnej dyscyplin naukowych, 

e) współpraca z innymi uczelniami w zakresie wykonywanych zadań; 
2) w zakresie pozycjonowania Uniwersytetu: 

a) planowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów 
związanych z pozycjonowaniem Uniwersytetu, w tym ogólnopolskich rankingów 
uczelni, 

b) konsultowanie kryteriów sporządzania rankingów uczelni w instytucjach i mediach 
przygotowujących rankingi, 

c) analiza publikowanych rankingów uczelni oraz przedkładanie wniosków 
wynikających z wyników rankingów władzom Uniwersytetu, 

d) współpraca z Działem Nowych Mediów oraz Rzecznikiem Prasowym w zakresie 
wykorzystania wyników pozycjonowania, w tym rankingów, w promocji 
Uniwersytetu; 

3) monitorowanie środowiska naukowego w Polsce i na świecie oraz koordynowanie 
zadań Uniwersytetu w zakresie wdrażania dobrych praktyk w nauce. 

4) (uchylony) 
 

Dział Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych 
 

§ 85a 
1. Dział Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych jest jednostką odpowiedzialną za obsługę 

administracyjno-organizacyjną komitetów naukowych. 
2. Do zadań Działu Wsparcia Komitetów Dyscyplinowych należy w szczególności: 

1) obsługa administracyjna komitetów naukowych oraz wsparcie organizacyjne 
przewodniczących komitetów naukowych; 

2) obsługa organizacyjna posiedzeń komitetów naukowych; 
3) obsługa administracyjna komisji doktorskich i habilitacyjnych; 
4) prowadzenie dokumentacji postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora  

i doktora habilitowanego; 
5) prowadzenie dokumentacji postępowań w sprawie nostryfikacji stopni naukowych 

nadanych za granicą; 
6) przygotowywanie umów dotyczących postępowań awansowych; 
7) organizowanie egzaminów doktorskich, obron rozpraw doktorskich i kolokwiów 

habilitacyjnych; 
8) przygotowywanie projektów uchwał, decyzji administracyjnych i postanowień; 
9) przygotowywanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, prowadzenie księgi 

dyplomów; 
10) udostępnianie w BIP na stronie podmiotowej Uniwersytetu danych i informacji  

w zakresie określonym przez ustawę oraz uchwały senatu w przedmiocie 
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora 
habilitowanego; 

11) wprowadzanie danych do systemu POL-on w zakresie postępowań awansowych; 
12) prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z prowadzonymi postepowaniami 

awansowymi, współpraca z kwesturą w zakresie rozliczeń finansowych; 
13) prowadzenie rejestru postępowań awansowych; 
14) przygotowanie wewnętrznych procedur w postępowaniach awansowych; 
15) administrowanie strony www komitetów naukowych i Działu Wsparcia Komitetów 

Dyscyplinowych; 
16) współpraca z Biurem Rektorskim w zakresie organizacji promocji doktorskich  

i habilitacyjnych. 
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Dział Wsparcia Kolegiów 
 

§ 85b 
1. Dział Wsparcia Kolegiów jest jednostką odpowiedzialną za obsługę organizacyjno-

administracyjną kolegiów oraz wsparcie zespołów naukowo-dydaktycznych. 
2. Do zadań Działu Wsparcia Kolegiów należy w szczególności: 

1) zapewnienie obsługi sekretarskiej przewodniczących kolegiów oraz komisji do spraw 
nauki; 

2) organizowanie i obsługa posiedzeń komisji do spraw nauki i innych wydarzeń 
organizowanych przez przewodniczących kolegiów; 

3) współpraca z innymi jednostkami w zakresie sprawozdawczości związanej  
z działalnością kolegiów i Uniwersytetu; 

4) odbiór i przekazywanie korespondencji, prowadzenie jej rejestru; 
5) prowadzenie stron internetowych kolegiów, współpraca w zakresie prowadzenia stron 

internetowych katedr; 
6) wsparcie administracyjne zespołów realizujących badania naukowe/projekty  

w zakresie uzgodnionym z kierownikami projektów; 
7) wsparcie organizacyjne kierowników katedr w zakresie realizowanych przez nich 

zadań, w tym zapewnianie wsparcia organizacyjnego wydarzeń inicjowanych przez 
zespoły naukowo-dydaktyczne; 

8) uczestniczenie w procesie planowania obciążeń dydaktycznych nauczycieli 
akademickich oraz sporządzania planów zajęć (w zakresie wprowadzania  
do systemu informatycznego planowanych przydziałów godzinowych przedmiotów 
prowadzonych w roku akademickim oraz rozliczania godzin dydaktycznych,  
wprowadzania do obciążeń informacji o zajęciach dodatkowo zrealizowanych przez 
pracowników, wprowadzania preferencji dotyczących terminów i warunków 
prowadzenia zajęć); 

9) udział w procesie odwoływania/przenoszenia zajęć zgodne z obowiązującymi 
regulacjami wewnętrznymi; 

10) wsparcie osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie 
obowiązujących w Uniwersytecie procedur związanych z realizacją zadań oraz 
zawarciem i rozliczeniem umów; 

11) wsparcie nauczycieli akademickich w sprawach administracyjnych (w tym  
związanych z przygotowywaniem wniosków, rozliczaniem podróży służbowych itp.); 

12) realizacja zadań na rzecz innych jednostek Uniwersytetu przy współpracy  
z kierownikami katedr (np. w zakresie planów urlopów, planów rzeczowo-
finansowych,  sprawozdań itp.); 

13) wsparcie kierowników katedr w zakresie procesów związanych 
z ewidencjonowaniem majątku. 

 
Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego 

 
§ 85c 

1. Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Awansu Naukowego odpowiedzialne jest  
za wsparcie procesów rozwoju naukowego kadry badawczo-dydaktycznej w ramach 
ścieżek rozwoju i awansu naukowego. 

2. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju i Awansu Naukowego należy  
w szczególności: 
1) bieżące koordynowanie wytycznych w zakresie możliwych ścieżek rozwoju i awansu 

naukowego; 
2) monitorowanie rozwoju naukowego pracowników badawczo-dydaktycznych uczelni; 
3) wsparcie administracyjno-techniczne dla nauczycieli akademickich ubiegających się  

o awans naukowy; 
4) organizowanie paneli dyskusyjnych z udziałem reprezentantów krajowych ośrodków 

naukowych – liderów nauki w zakresie wykorzystywania doświadczeń i dobrych 
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praktyk w tworzeniu ścieżek awansu naukowego; 
5) organizowanie cyklicznych seminariów i warsztatów środowiskowych dla kandydatów 

ubiegających się nadanie stopni naukowych; 
6) współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu w zakresie rozwoju kadry badawczo-

dydaktycznej. 
 

Rozdział 6 
Zadania administracji w pionie kanclerza 

 
§ 86 

1. Zadania administracji Uniwersytetu w pionie kanclerza realizują: 
1) (uchylony) 
2) (uchylony) 
3) (uchylony) 
4) Biuro Regulacji Wewnętrznych; 
5) Dział Radców Prawnych; 
6) Biuro Techniczne; 
7) Centrum Informatyczne; 
8) Stanowisko ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej Kanclerza i jego Zastępcy; 
9) Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej; 
10) Biuro Gospodarki Majątkiem; 
11) Biuro Logistyki; 
12) Biuro Zamówień Publicznych; 
13) Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne; 
14) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. 

2. Kanclerz sprawuje nadzór nad działalnością jednostek, o których mowa w ust. 1  
pkt 11-13, za pośrednictwem swojego zastępcy. 

 
Biuro Zarządzania Dydaktyką 

§ 87 
(uchylony) 

 
Biuro Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych 

§ 88 
(uchylony) 

 
Biuro Zarządzania Projektami 

§ 89 
(uchylony) 

 
Biuro Regulacji Wewnętrznych 

 
§ 90 

1. Biuro Regulacji Wewnętrznych jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie obsługi 
legislacyjnej Uniwersytetu. 

2. Do zadań Biura Regulacji Wewnętrznych należy w szczególności: 
1) przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych na podstawie projektów 

przygotowanych przez właściwe merytorycznie jednostki; 
2) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w sprawach zleconych 

przez władze Uniwersytetu; 
3) udzielanie wsparcia formalnego i prawnego jednostkom przygotowującym projekty 

wewnętrznych aktów prawnych; 
4) monitorowanie stanu i potrzeb w zakresie wewnętrznych regulacji prawnych; 
5) udzielanie informacji w przedmiocie treści wewnętrznych aktów prawnych oraz ich 

udostępnianie zainteresowanym jednostkom; 
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6) monitorowanie i informowanie o aktach prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) monitorowanie i informowanie o ukazujących się wyjaśnieniach, interpretacjach  
i artykułach prasowych; 

8) aktualizowanie struktury organizacyjnej Uniwersytetu w oparciu o wewnętrzne akty 
prawne; 

9) zapewnianie obsługi administracyjnej rady uczelni; 
10) publikowanie wewnętrznych aktów prawnych w BIP na stronie podmiotowej 

Uniwersytetu; 
11) przygotowywanie pełnomocnictw (do reprezentowania Uniwersytetu przed sądami, 

zespołami arbitrów, organami administracji publicznej, podmiotami zewnętrznymi); 
12) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych; 
13) prowadzenie rejestru pełnomocnictw; 
14) prowadzenie rejestru opinii prawnych; 
15) prowadzenie rejestru umów; 
16) przygotowywanie dokumentacji związanej z podstawami prawnymi działalności 

Uniwersytetu i jego historią. 
 

Dział Radców Prawnych 
 

§ 91 
1. Dział Radców Prawnych jest jednostką odpowiedzialną za obsługę prawną Uniwersytetu. 
2. Do zadań Działu Radców Prawnych należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów umów zawieranych przez Uniwersytet, w szczególności umów 
długoterminowych, dotyczących zobowiązań o znacznej wartości lub zawieranych  
z podmiotami zagranicznymi, umów nietypowych; 

2) udział w negocjacjach warunków umów i porozumień zawieranych przez Uniwersytet; 
3) opiniowanie pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych; 
4) współuczestniczenie w redagowaniu wewnętrznych aktów prawnych; 
5) występowanie przed sądami i urzędami w imieniu Uniwersytetu (zastępstwo prawne  

i procesowe); 
6) sprawowanie nadzoru nad egzekucją należności Uniwersytetu i współpraca  

w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych z Działem Windykacji i Rozliczeń  
ze Studentami; 

7) udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych; 
8) opiniowanie pod względem prawnym odpowiedzi na wystąpienia organów 

kontrolnych, organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji publicznej. 
 

Biuro Techniczne 
 

§ 92 
1. Biuro Techniczne jest jednostką odpowiedzialną za utrzymanie właściwej sprawności 

technicznej budynków i budowli, urządzeń, instalacji i sieci Uniwersytetu. 
2. Do zadań Biura Technicznego należy w szczególności: 

1) identyfikowanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych; 
2) opracowywanie projektów planów inwestycji, modernizacji i remontów; 
3) przygotowanie, prowadzenie oraz rozliczanie inwestycji i remontów, w tym: 

a) zlecanie i nadzorowanie przygotowania dokumentacji technicznych oraz ich 
odbiór, 

b) nadzór inwestorski nad zleconymi robotami i usługami w zakresie kontroli jakości 
robót, zgodności realizacji z projektem, umową i obowiązującymi przepisami oraz 
ich odbiór; 

4) eksploatacja i konserwacja sieci, instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wytycznymi instytucji nadzorujących; 

5) współpraca z Biurem Gospodarki Majątkiem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
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użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 
6) dostosowywanie infrastruktury do obowiązujących przepisów z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w uzgodnieniu ze 
Stanowiskiem ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej; 

7) poprawa funkcjonalności obiektów i terenów; 
8) zapewnienie łączności telefonicznej; 
9) aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe i ich rozliczanie, współpraca  

z instytucjami dotującymi; 
10) techniczna obsługa procesu dydaktycznego, w tym utrzymanie i rozwój infrastruktury  

i sprzętu multimedialnego, wypożyczanie sprzętu; 
11) techniczna obsługa uczelnianych uroczystości i wydarzeń okolicznościowych. 

 
Centrum Informatyczne 

 
§ 93 

1. Centrum Informatyczne jest jednostką odpowiedzialną za zapewnianie wsparcia 
technicznego dla użytkowników (pracowników, studentów, doktorantów) w obsłudze 
dostępnych systemów informatycznych, a także za utrzymanie, eksploatację oraz rozwój 
systemów informatycznych Uniwersytetu. 

2. Do zadań Centrum Informatycznego należy w szczególności: 
1) rozwijanie i wdrażanie nowych funkcjonalności dla działających systemów 

informatycznych; 
2) wdrażanie nowych technik i technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT); 
3) zabezpieczanie informatyczne prawidłowego działania i eksploatacji systemu 

zarządzania uczelnią (ZSI); 
4) w zakresie infrastruktury informatycznej: 

a) administrowanie serwerami, 
b) administrowanie siecią komputerową, 
c) administrowanie siecią EDUROAM, 
d) administrowanie systemami zabezpieczeń, 
e) administrowanie uczelnianą platformą e-learningową, 
f) zapewnienie dostępu do poczty elektronicznej, 
g) zapewnienie ciągłości dostępu do innych podstawowych usług sieci Internet, 
h) wspomaganie obsługi procesu rekrutacji od strony informatycznej, 
i) administrowanie i obsługa systemu telekonferencyjnego, 
j) administrowanie systemem zarządzania treścią wyświetlaną na monitorach 

informacyjnych, 
k) dostosowywanie działania systemów informatycznych do zmieniających się 

potrzeb funkcjonowania Uniwersytetu, 
l) wdrażanie nowych rozwiązań i systemów informatycznych, 
m) zapewnienie dostępu do usług informatycznych; 

5) w zakresie wsparcia informatycznego: 
a) przyjmowanie zleceń na wykonanie usług informatycznych składanych przez 

pracowników Uniwersytetu, 
b) konserwacja, naprawa i serwis sprzętu informatycznego, 
c) administracja serwerami i systemami informatycznymi obsługującymi laboratoria 

komputerowe, 
d) zapewnianie prawidłowego działania stanowisk w laboratoriach komputerowych 

powierzonych Centrum Informatycznemu, 
e) obsługa procesu wypożyczania oprogramowania oraz udostępnianie licencji  

na zasadach określonych w umowach z podmiotami zewnętrznymi, 
f) opieka nad sprzętem audio-video zainstalowanym w Centrum Nowoczesnych 

Technologii Informatycznych, 
g) wsparcie techniczne i organizacyjne konferencji organizowanych w Centrum 

Nowoczesnych Technologii Informatycznych, 
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h) pomoc w przeprowadzaniu egzaminów i kolokwiów w oparciu o dedykowany 
specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie; 

6) przygotowywanie umów dotyczących realizacji dostaw i usług informatycznych; 
7) realizacja zakupu sprzętu informatycznego, akcesoriów i oprogramowania w zakresie 

określonym dla Centrum Informatycznego jako jednostki realizującej; 
8) prowadzenie magazynu specjalistycznego, w szczególności zapewniającego 

niezbędne materiały, akcesoria i części zamiennie wymagane dla prac serwisowych  
i związanych z konserwacją sieci; 

9) obsługa napraw (procesów) gwarancyjnych i pogwarancyjnych powierzonego 
sprzętu; 

10) przygotowywanie analiz, raportów, planów i wniosków związanych z informatyzacją 
Uniwersytetu. 

3. W strukturze Centrum Informatycznego wyodrębnia się: 
1) Biuro Infrastruktury Informatycznej, realizujące w szczególności zadania, o których 

mowa w ust. 2 pkt 4; 
2) Biuro Wsparcia Informatycznego, realizujące w szczególności zadania, o których 

mowa w ust. 2 pkt 5. 
 

Stanowisko ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej  
Kanclerza i jego Zastępcy 

 
§ 94 

Do zadań Stanowiska ds. Obsługi Administracyjno-Biurowej Kanclerza i jego Zastępcy 
należy obsługa organizacyjna i sekretarska kanclerza i jego zastępcy, w szczególności: 

1) prowadzenie terminarza spotkań kanclerza i jego zastępcy; 
2) przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych; 
3) obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej; 
4) przedkładanie dokumentów do podpisu; 
5) przedkładanie kanclerzowi i jego zastępcy spraw wymagających ich decyzji; 
6) informowanie pracowników i jednostek organizacyjnych o sposobie załatwienia 

sprawy; 
7) przygotowywanie analiz, raportów oraz projektów pism i dokumentów zleconych 

przez kanclerza i jego zastępcę; 
8) przygotowywanie wniosków dotyczących podróży służbowych kanclerza i jego 

zastępcy; 
9) prowadzenie ewidencji i registratury akt sekretariatu; 
10) zapewnianie technicznej obsługi posiedzeń, zebrań i spotkań organizowanych przez 

kanclerza i jego zastępcę. 
 

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 
 

§ 95 
Do zadań Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy organizacja i przeprowadzanie 
kontroli działalności jednostek organizacyjnych oraz realizacji procesów w Uniwersytecie,  
w szczególności: 

1) przeprowadzenie kontroli pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz procedurami 
wewnętrznymi; 

2) dokumentowanie przebiegu i wyników czynności kontrolnych w aktach kontroli; 
3) opracowanie wystąpień pokontrolnych; 
4) kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych - przeprowadzenie kontroli sprawdzającej; 
5) prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w Uniwersytecie; 
6) współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi na zasadach określonych  

w przepisach prawa, w porozumieniu i za zgodą odpowiednio rektora lub kanclerza. 
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Biuro Gospodarki Majątkiem 
 

§ 96 
1. Biuro Gospodarki Majątkiem jest jednostką odpowiedzialną za zarządzanie oraz 

administrowanie nieruchomościami Uniwersytetu oraz utrzymanie sprawności 
eksploatacyjnej budynków. 

2. Do zadań Biura Gospodarki Majątkiem należy w szczególności: 
1) opracowywanie planów zarządzania nieruchomościami; 
2) współpraca w tworzeniu programów użytkowych nowych obiektów; 
3) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem obiektów do eksploatacji 

(przekazywanych po zakończeniu inwestycji lub w formie dzierżawy, użyczenia); 
4) prowadzenie ewidencji gruntów, nieruchomości i budynków, sporządzanie zestawień 

na potrzeby prawno-ewidencyjne, współpraca w zakresie kompletowania 
dokumentacji nieruchomości Uniwersytetu; 

5) ustalanie propozycji lokalizacji jednostek organizacyjnych, organizacji studenckich 
itp.; 

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

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

b) przekazywanie danych niezbędnych do obciążenia najemców do Działu 
Finansowo-Księgowego, 

c) przygotowanie danych koniecznych do ustalenia wysokości podatku od 
nieruchomości; 

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

8) zapewnianie ochrony obiektów, w tym: 
a) całodobowego dozoru wszystkich obiektów Uniwersytetu, organizowanie  

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

b) nadzór nad funkcjonowaniem wyspecjalizowanych służb ochrony budynków  
i terenów, 

c) monitorowanie sprawności elektronicznych systemów dozoru i alarmowania, 
d) zgłaszanie i prowadzenie spraw związanych z kradzieżami mienia, 
e) utrzymywanie drożności ciągów komunikacyjnych (zewnętrznych i wewnętrznych) 

eliminującej powstawanie zagrożeń pożarowych i bezpieczeństwa pracy, 
f) wyposażanie pomieszczeń w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy, bieżąca 

kontrola stanu wyposażenia, 
g) zlecanie odpowiednim służbom wewnętrznym i zewnętrznym okresowych 

przeglądów stanu technicznego obiektów; 
9) organizowanie służb utrzymania czystości w sposób zapewniający odpowiedni stan 

sanitarny budynków i terenów; 
10) zapewnianie dostaw mediów i kontrola ich zużycia; 
11) określanie potrzeb związanych z wyposażeniem pomieszczeń dydaktycznych  

w meble i urządzenia oraz pozostałych pomieszczeń w sprzęt gospodarczy i meble; 
12) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Uniwersytetu w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych i innych niebędących w posiadaniu określonych jednostek (wraz  
z ich oznakowaniem i umieszczeniem na wywieszkach); 

13) prowadzenie książek obiektów budowlanych; 
14) zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych, udział w odbiorach technicznych 

robót; 
15) zlecanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu biurowego oraz urządzeń 

gospodarczych, będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu; 
16) opracowywanie danych do kalkulacji kosztów eksploatacyjnych poszczególnych 
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obiektów (pomieszczeń); 
17) przygotowanie Uniwersytetu do pracy w warunkach szczególnych (np. zimowych, 

zagrożenia powodziowego); 
18) przygotowywanie pomieszczeń na konferencje, zjazdy i inne uroczystości 

organizowanie przez Uniwersytet; 
19) prowadzenie magazynu uroczystych strojów akademickich, konserwowanie tóg  

i wydawanie ich na uroczystości uczelniane. 
 

Biuro Logistyki 
 

§ 97 
1. Biuro Logistyki jest jednostką odpowiedzialną za gospodarowanie ruchomymi 

składnikami mienia Uniwersytetu, realizację zaopatrzenia oraz logistyki, w tym transportu 
osób i mienia. 

2. Do zadań Biura Logistyki należy w szczególności: 
1) realizowanie zaopatrzenia (zamówień) w środki trwałe, wyposażenie i materiały oraz 

usługi, zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym; 
2) sporządzanie planów potrzeb materiałowo-technicznych i inwestycyjnych, w tym 

odzieży ochronnej, roboczej i środków ochrony osobistej; 
3) organizowanie i prowadzenie gospodarki magazynowej, w tym: 

a) przyjmowanie i wydawanie materiałów (narzędzi) zgodnie z dowodami przychodu  
i rozchodu, 

b) prowadzenie ewidencji stanów magazynowych, 
c) ustalanie wielkości zapasów magazynowych i upłynnianie zapasów 

nieprawidłowych; 
4) zagospodarowanie zapasów zbędnych i nadmiarowych; 
5) zlecanie utylizacji odpadów; 
6) gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi; 
7) sporządzanie sprawozdań w sprawie emisji i zanieczyszczeń wprowadzanych do 

atmosfery oraz o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami; 
8) analiza technicznego stanu wyposażenia jednostek Uniwersytetu, ocena stopnia ich 

wykorzystania oraz ustalanie na jej podstawie potrzeb w zakresie wyposażenia  
w określone grupy środków; 

9) przedkładanie wniosków wynikających z analiz oraz propozycji rozwiązań 
dotyczących racjonalizacji wykorzystania składników majątkowych; 

10) obsługa komisji ds. oceny przydatności oraz wyceny mienia; 
11) realizacja transportu osobowego i materiałowego z wykorzystaniem własnych 

środków transportowych; 
12) wynajem środków transportu; 
13) przygotowywanie stoisk i materiałów na targi edukacyjne, targi pracy oraz inne 

wydarzenia promocyjne we współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za 
kształcenie w Uniwersytecie; 

14) realizacja dostaw materiałów promocyjnych Uniwersytetu, w tym wydruk plakatów, 
wizytówek itp. 

 
Biuro Zamówień Publicznych 

 
§ 98 

1. Biuro Zamówień Publicznych jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie spraw 
związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Uniwersytecie o wartości równej  
lub wyższej od obowiązującego progu bagatelności. 

2. Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności: 
1) opracowywanie projektu planu zamówień publicznych na podstawie danych 

przekazanych przez jednostki realizujące zamówienia; 
2) opracowanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie 
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Uniwersytet przewiduje przeprowadzić w najbliższym roku finansowym oraz 
zamieszczenie go na stronie internetowej; 

3) przygotowywanie, na podstawie planu rzeczowo-finansowego oraz planu zamówień, 
wstępnych ogłoszeń o planowanych w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamówieniach,  
w terminie i zakresie wymaganym przepisami prawa zamówień publicznych; 

4) przyjmowanie, ewidencjonowanie i wstępna weryfikacja wniosków o wszczęcie 
postępowania, kierowanych przez jednostki realizujące zamówienia do Komisji  
ds. Przetargów Publicznych; 

5) prowadzenie formalnej procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 
6) obsługa administracyjna prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych; 
7) przy zamówieniach udzielanych w trybie z wolnej ręki: 

a) uczestnictwo w negocjacjach z wykonawcą, 
b) sporządzanie i podpisywanie protokołów z przeprowadzonych negocjacji; 

8) archiwizowanie ofert złożonych w toku postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych oraz dokumentacji postępowań, w tym dokumentacji niejawnych 
dotyczących zamówień publicznych; 

9) prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji dostaw, usług i robót budowlanych na 
podstawie otrzymywanych od jednostek realizujących kopii faktur, weryfikacja pod 
względem poprawności zastosowanych procedur w zakresie udzielania zamówień 
publicznych; 

10) prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych; 
11) sporządzanie sprawozdań z udzielanych przez Uniwersytet zamówień publicznych; 
12) udzielanie informacji i doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień 

publicznych oraz rozwiązań przyjętych w tym zakresie w Uniwersytecie; 
13) organizowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu prawa zamówień publicznych; 
14) dokonywanie kontroli dokumentacji udzielonych zamówień, prowadzonej przez 

jednostki realizujące zamówienia publiczne. 
 

Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne 
 

§ 99 
1. Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie obsługi 

kancelaryjnej Uniwersytetu, archiwizowanie dokumentów oraz obsługę administracyjną 
organizacji związkowych działających w Uniwersytecie. 

2. Do  zadań Biura Organizacyjno-Kancelaryjnego należy w szczególności: 
1) przyjmowanie, segregowanie, ewidencjonowanie i dystrybucja korespondencji 

zewnętrznej i wewnętrznej; 
2) rejestrowanie korespondencji zewnętrznej wraz z jej przygotowaniem do dekretacji,  

w tym ewidencjowanie poczty zawierającej dokumenty w rozumieniu ustawy z dnia  
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; 

3) przyjmowanie i przekazywanie/wysyłanie korespondencji elektronicznej z adresu  
e-mail kancelaria@ue.katowice.pl oraz adresu elektronicznej skrzynki podawczej 
ESP (ePUAP): /uekatowice/skrytka; 

4) ekspedycja poczty, odbieranie i nadawanie przesyłek kurierskich i paczek, odbieranie  
i wysyłanie faksów, rozdzielanie prasy; 

5) przygotowywanie dziennych raportów na potrzeby współpracy z jednostką 
świadczącą usługi pocztowe; 

6) reklamacje przesyłek poleconych oraz paczek; 
7) prowadzenie ewidencji kosztów za wysłaną korespondencję; 
8) wydawanie i ewidencjonowanie jednorazowych biletów na przejazdy służbowe 

środkami komunikacji miejskiej; 
9) przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie krajowych delegacji służbowych; 
10) przyjmowanie wniosków o wydanie pieczęci służbowych, współpraca w tym zakresie  

z Biurem Logistyki; 

mailto:kancelaria@ue.katowice.pl
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11) prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych oraz ewidencji dla 
poszczególnych jednostek Uniwersytetu oraz organizacji studenckich; 

12) przyjmowanie nieaktualnych lub zniszczonych pieczęci służbowych do odpisu; 
13) przygotowanie dokumentacji wymaganej do kasacji nieaktualnych lub zniszczonych 

pieczęci służbowych oraz uczestniczenie w komisyjnym odpisie pieczęci służbowych, 
przygotowanie pieczęci do utylizacji przez uprawnione podmioty zewnętrzne; 

14) lakowanie ksiąg inwentarzowych i umów międzynarodowych; 
15) przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej z jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu, przygotowanie dokumentacji do archiwizacji; 
16) prowadzenie ewidencji przyjmowanych do archiwum akt osobowych studentów, 

doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, absolwentów i pracowników 
Uniwersytetu; 

17) udostępnianie zgromadzonych materiałów archiwalnych do służbowego użytku 
jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu oraz organom upoważnionym w tym 
zakresie na mocy przepisów odrębnych; 

18) wydawanie zaświadczeń potwierdzających odbycie studiów lub okres studiów byłym 
studentom i absolwentom Uniwersytetu; 

19) przygotowywanie dokumentacji dla Archiwum Państwowego; 
20) brakowanie dokumentów; 
21) przygotowywanie materiałów, dokumentów, raportów na uroczystości rocznicowe 

Uniwersytetu; 
22) obsługa organizacji związkowych działających w Uniwersytecie. 

3. W strukturze Biura Organizacyjno-Kancelaryjnego wyodrębnia się Archiwum, realizujące 
w szczególności zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 15-21. 

 
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  

oraz Ochrony Przeciwpożarowej 
 

§ 100 
Do zadań Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej 
należy kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej  
w Uniwersytecie, w szczególności: 

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy i kształcenia oraz przestrzegania zasad  
i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej; 

2) bieżące informowanie władz Uniwersytetu i kierowników jednostek organizacyjnych 
o stwierdzonych zagrożeniach, proponowanie rozwiązań zmierzających do ich 
usunięcia; 

3) podejmowanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
oraz wnioskowanie o poprawę warunków pracy i kształcenia; 

4) opracowywanie planów poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej w Uniwersytecie, przeprowadzanie rocznych i okresowych analiz 
realizacji zadań ustalonych w tych planach; 

5) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy i organizacjami związkowymi  
w podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i studentów oraz kontrola 
znajomości przepisów w tym zakresie; 

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

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

9) opiniowanie projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych obiektów i urządzeń 
Uniwersytetu; 
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10) merytoryczna organizacja okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji 
sprzętu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

11) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi 
instytucjami, do zadań których należy nadzór i kontrola przestrzegania 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 
Rozdział 7 

Zadania administracji w pionie kwestora 
 

§ 101 
1. Zadania administracji Uniwersytetu w pionie kwestora realizuje: 

1) Dział Finansowo-Księgowy; 
2) Dział Płac; 
3) Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami; 
4) Dział Analiz; 
5) Dział Inwentaryzacji. 

2. (uchylony) 
Dział Finansowo-Księgowy 

 
§ 102 

1. Dział Finansowo-Księgowy jest jednostką odpowiedzialną za obsługę finansową  
i księgową Uniwersytetu, prowadzoną zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz 
gospodarowania środkami publicznymi. 

2. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności: 
1) organizowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu; 
2) prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
3) zapewnienie ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych 

przy użyciu systemu komputerowego; 
4) sporządzanie kalkulacji kosztów i projektów cenników; 
5) ewidencjonowanie składników majątku trwałego oraz naliczanie amortyzacji; 
6) naliczanie podatku od nieruchomości; 
7) rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży; 
8) rozlicznie podatku dochodowego od osób prawnych; 
9) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych; 
10) rozliczanie ryczałtów w związku z używaniem przez pracowników do celów 

służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy; 
11) kontrola formalno-rachunkowa faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych; 
12) fakturowanie, wystawianie not obciążeniowych, not odsetkowych i not korygujących; 
13) obsługa systemu bankowości elektronicznej; 
14) organizowanie obrotu gotówkowego i prowadzenie obsługi kasowej; 
15) ewidencja księgowa dokumentów magazynowych; 
16) terminowa realizacja zobowiązań wynikających z dokumentów przekazanych przez 

jednostki merytoryczne oraz zobowiązań publicznoprawnych; 
17) przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowej dla potrzeb badania przez 

biegłego rewidenta; 
18) występowanie do urzędu skarbowego z wnioskami o wydanie zaświadczeń  

o niezaleganiu w podatkach; 
19) opracowanie, bieżąca aktualizacja i przechowywanie zasad polityki rachunkowości 

oraz innej dokumentacji, której obowiązek posiadania i wykorzystania wynika 
przepisów prawa; 

20) przygotowywanie sprawozdań i deklaracji, których obowiązek składania wynika  
z przepisów prawa. 
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Dział Płac 
 

§ 103 
1. Dział Płac jest jednostką odpowiedzialną za gospodarowanie środkami finansowymi 

przeznaczonymi na wynagrodzenia oraz realizowanie zobowiązań wynikających ze 
stosunku pracy i umów cywilnoprawnych. 

2. Do zadań Działu Płac należy w szczególności: 
1) planowanie wynagrodzeń i środków finansowych na wynagrodzenia, prowadzenie 

analizy wykorzystania funduszu oraz rozliczanie wynagrodzeń; 
2) naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz umów 

cywilnoprawnych; 
3) naliczanie stypendiów stażowych finansowanych ze źródeł wewnętrznych  

i zewnętrznych; 
4) naliczanie wynagrodzeń cudzoziemcom z uwzględnieniem właściwego 

ustawodawstwa oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, prowadzenie 
rozliczeń z instytucjami zagranicznymi; 

5) ustalanie i naliczanie podatku od wynagrodzeń, sporządzanie rocznych informacji  
o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, prowadzenie 
dokumentacji dla celów podatkowych; 

6) realizacja potrąceń komorniczych i innych wobec pracowników zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

7) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi 
pracowników, zleceniobiorców oraz osób pobierających stypendium stażowe, 
zgłaszanie ubezpieczonych i rozliczanie składek; 

8) zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów, naliczanie 
składek, sporządzanie zestawień składek refundowanych przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, współpraca z dziekanatami w zakresie ustalania statusu 
ubezpieczonych; 

9) rozliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 
10) sporządzanie rozdzielnika dokonanych wypłat za okresy miesięczne; 
11) wystawanie zaświadczeń w zakresie wynagrodzeń oraz dokumentów 

potwierdzających objęcie ubezpieczeniami, prawa do świadczeń oraz informacji  
o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 

12) terminowa realizacja zobowiązań publicznoprawnych w wysokości wynikającej  
z prawidłowego obliczenia w sposób zapobiegający niewykonaniu zobowiązań, 
których skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat; 

13) prowadzenie centralnego rejestru umów cywilnoprawnych zawartych z osobami 
fizycznymi. 

 
Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami 

 
§ 104 

1. Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami jest jednostką odpowiedzialną za 
przestrzeganie zgodnego z przepisami prawa dochodzenia należności Uniwersytetu oraz 
obsługę finansową i księgową należności związanych ze świadczonymi przez 
Uniwersytet usługami edukacyjnymi. 

2. Do zadań Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami należy w szczególności: 
1) niedopuszczenie do nieegzekwowania należności lub dochodzenia należności  

w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 
2) niedopuszczenie do przedawnienia należności lub niezgodnego z przepisami 

umorzenia; 
3) windykacja należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne (sporządzanie i wysyłanie 

wezwań do zapłaty oraz ostatecznych wezwań do zapłaty dla studentów, 
doktorantów, absolwentów, uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, 
oraz monitorowanie wpłat dłużników); 
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4) windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawy i najmu, usług naukowo-
badawczych, kar umownych i odszkodowań, refundacji poniesionych kosztów, 
odsetek, zwrotu stypendiów oraz opłat za niezwrócone lub niezwrócone w terminie 
książki (sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty oraz ostatecznych wezwań do 
zapłaty, monitorowanie wpłat dłużników); 

5) umarzanie należności Uniwersytetu zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami prawnymi; 

6) sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji dłużników przed skierowaniem sprawy  
na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego; 

7) sporządzanie, w porozumieniu z Działem Radców Prawnych, pism procesowych  
w zakresie dochodzonych na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego 
należności z tytułu usług edukacyjnych oraz należności z tytułu opłat za niezwrócone 
lub niezwrócone w terminie książki; 

8) monitorowanie spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego  
i egzekucyjnego; 

9) sporządzanie sprawozdań dotyczących stanu zadłużenia studentów, doktorantów, 
uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, pracowników oraz 
kontrahentów Uniwersytetu; 

10) obsługa finansowa studentów, w tym: 
a) analiza i rozliczanie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat dokonywanych 

na indywidualne konta studentów, 
b) wypłacanie stypendiów w oparciu o listy stypendialne przekazane przez 

dziekanat, 
c) obsługa formalna umów zawieranych z pracodawcami w zakresie finansowania 

studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych oraz kursów, 
d) wystawianie faktur oraz zaświadczeń za świadczone przez Uniwersytet usługi 

edukacyjne; 
11) ewidencja księgowa dokumentów związanych z usługami edukacyjnymi, 

wypłaconymi stypendiami oraz innymi opłatami; 
12) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych (listy stypendialne, zwroty 

nadpłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat i kaucji). 
 

Dział Analiz 
 

§ 105 
1. Dział Analiz jest jednostką odpowiedzialną za proces opracowania planu rzeczowo-

finansowego oraz przeprowadzanie analiz. 
2. Do zadań Działu Analiz należy w szczególności: 

1) koordynowanie procesu budżetowania, tj. planowania, tworzenia i zatwierdzenia 
planu rzeczowo-finansowego, oraz kontrola jego realizacji; 

2) przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego w oparciu o budżety 
cząstkowe poszczególnych jednostek organizacyjnych, przedsięwzięć, projektów  
i funduszy; 

3) przygotowywanie projektu zmian planu rzeczowo-finansowego, weryfikacja zmian 
budżetów zgłaszanych przez jednostki organizacyjne, monitorowanie zmian  
w budżetach jednostek organizacyjnych; 

4) monitorowanie i kontrola realizacji budżetu Uniwersytetu oraz budżetów jednostek 
organizacyjnych, przedsięwzięć, projektów i funduszy; 

5) uzgadnianie wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz wykonania budżetów 
jednostek organizacyjnych z ewidencją księgową; 

6) obsługa planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu; 
7) przygotowywanie projektu sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego; 
8) weryfikacja dokumentów finansowych, umów, zamówień, zleceń, wniosków  

o otwarcie zadań inwestycyjnych i remontowych, wniosków o wszczęcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych pod względem 
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zgodności z planem rzeczowo-finansowym i dostępnymi środkami, w sposób 
zapobiegający przekroczeniom; 

9) współpraca z Biurem Strategii i Jakości Kształcenia w zakresie przygotowania 
kalkulacji kosztów kształcenia; 

10) weryfikacja, proponowanie zmian oraz aktualizacja kalkulacji kosztów kształcenia na 
studiach w języku obcym, studiach podyplomowych, kursach i szkoleń, programach 
edukacyjnych realizowanych przez Centrum Kształcenia przez Całe Życie oraz 
innych opłat za świadczone przez Uniwersytet usługi edukacyjne; 

11) monitorowanie i kontrola realizacji (kosztów i przychodów) studiów w języku obcym, 
studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, programów edukacyjnych realizowanych 
przez Centrum Kształcenia przez Całe Życie, zgodnie z zatwierdzonymi kalkulacjami, 
analiza prawidłowości i zgodności podejmowanych działań z zatwierdzonymi 
kalkulacjami; 

12) weryfikacja dokumentów finansowych pod względem zgodności z zatwierdzonymi 
kalkulacjami, potwierdzanie możliwości realizacji działań w oparciu o sporządzone 
kalkulacje kosztów; 

13) weryfikacja przychodów – środków własnych (wpłaty bankowe i kasowe) jednostek 
organizacyjnych i organizacji studenckich, opłat za studia w języku obcym, studia 
podyplomowe, kursy i szkolenia, programy edukacyjne realizowane przez Centrum 
Kształcenia przez Całe Życie; 

14) weryfikacja zgodności z ewidencją księgową rozliczenia z realizacji zakończonych 
studiów podyplomowych, kontrola wydatkowania i analiza środków pozostałych  
po rozliczeniu studiów podyplomowych, nadwyżki przychodów nad kosztami; 

15) sporządzanie analiz i zestawień w zakresie przychodów i kosztów, realizacji planu 
rzeczowo-finansowego oraz budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych, 
przedsięwzięć, projektów i funduszy; 

16) obsługa systemu informatycznego Simple.erp w obszarze budżetowania; 
17) raportowanie na potrzeby systemu POL-on. 

 
Dział Inwentaryzacji 

 
§ 106 

1. Dział Inwentaryzacji jest jednostką odpowiedzialną za przeprowadzanie procesu 
inwentaryzacji w Uniwersytecie. 

2. Do zadań Działu Inwentaryzacji należy w szczególności: 
1) opracowanie planu inwentaryzacji ciągłej; 
2) prowadzenie ewidencji realizacji rocznego planu inwentaryzacji ciągłej; 
3) przeprowadzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, inwentaryzacji 

planowanych, doraźnych i zdawczo-odbiorczych; 
4) prowadzenie pełnej dokumentacji z przeprowadzonych inwentaryzacji; 
5) rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji; 
6) organizowanie i przeprowadzanie spisów z natury składników majątkowych, zapasów 

materiałów magazynowych, druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych; 
7) ustalanie stanu faktycznego aktywów i pasywów, porównanie stanu faktycznego  

ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych; 
8) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem 

rzeczywistym; 
9) ustalanie ilościowych i wartościowych różnic inwentarzowych oraz egzekwowanie 

wyjaśnień od osób materialnie odpowiedzialnych; 
10) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku ustalenia różnic 

inwentaryzacyjnych; 
11) rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie; 
12) prowadzenie rejestru osób materialnie odpowiedzialnych oraz prowadzących 

ewidencję jednostki organizacyjnej; 
13) szkolenie i instruowanie pracowników w sprawach związanych z prowadzeniem 
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ewidencji majątku i odpowiedzialnością materialną; 
14) opracowanie podziału majątku Uniwersytetu na pola spisowe i bieżące ich 

aktualizowanie; 
15) prowadzenie rejestru i dokumentacji pól spisowych; 
16) nadzorowanie oznakowania składników majątkowych etykietami kodów kreskowych, 

drukowanie etykiet kodów kreskowych majątku nowo zakupionego lub zmieniającego 
miejsce użytkowania; 

17) udział w zespołach spisowych realizujących plan inwentaryzacji ciągłej, zdawczo-
odbiorczej i doraźnej; 

18) przyjmowanie dokumentów w sprawie dokonania czynności kasacyjnych,  
tj. protokołów z posiedzeń Komisji ds. oceny przydatności oraz wyceny mienia,  
a także wniosków w sprawie dokonania czynności kasacyjnych dotyczących 
drobnego sprzętu, mebli, składników mienia, które nie wymagają uzyskania 
ekspertyzy technicznej; 

19) obsługa Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Odpisu; 
20) przygotowywanie analiz i wniosków dotyczących gospodarowania składnikami 

majątkowymi w jednostkach organizacyjnych, wynikających z działalności jednostki 
oraz Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej i Uczelnianej Komisji Odpisu,  
w szczególności w zakresie wykorzystania, przechowywania, ewidencji  
i poszanowania mienia. 

 


