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NR 

PRZYPISANY 

JEDNOSTCE W 

PLANIE 

ZAMÓWIEŃ

JEDNOSTKA 

REALIZUJĄCA
RODZAJ, WYSZCZEGÓLNIENIE DOSTAW/USŁUG/ROBÓT BUDOWLANYCH UWAGI

Dostawy

Akumulatory, ogniwa i baterie

Artykuły jednorazowego użytku (kubki, łyżeczki, reklamówki z tworzyw sztucznych serwetki 

papierowe, worki na śmieci, worki do odkurzacza, filtry do kawy, opakowania tekturowe)

Artykuły spożywcze

Druki (finansowo-księgowe, kadrowe, związane z realizacją procesu kształcenia, inne)

Dywany, chodniki, gobeliny, wykładziny dywanowe i PCV

Filtry do centrali klimatyzacyjnych

Kable i przewody o wszystkich przekrojach napięć (elektryczne, do sprzętu RTV, video, 

mikrofonowe, przedłużacze, listwy przepięciowe)

Książki i kalendarze przeznaczone do bieżącej działalności jednostek administracyjno – 

technicznych, kalendarze promocyjne

Wydatki  na promocję 

i reklamę muszą być realizowane 

we współpracy z Działem Nowych 

Mediów

Kwiaty, ziemia, krzewy, nasiona traw, nawozy

Lampy oświetleniowe, żyrandole, kinkiety, latarki, lampki halogenowe, lampki sygnalizacyjne, 

lampki na biurko i inne

Materiały biurowe 

Materiały służące do działalności reklamowej i promocyjnej (krajowej 

i zagranicznej)

Wydatki  na promocję 

i reklamę muszą być realizowane 

we współpracy z Działem Nowych 

Mediów

Materiały budowlane

Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących (tonery, tusze)

Materiały elektryczne (źródła światła, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektroinstalacyjny)

Materiały instalacyjne (kształtki, zawory, armatura, grzejniki żeliwne, bojlery, termy 

elektryczne, itp.)

Materiały konserwujące, eksploatacyjne do sprzętu technicznego i inne preparaty chemiczne

Materiały pasmanteryjne

Materiały poligraficzne
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Meble (biurowe, szkolne, korytarzowe)

Narzędzia proste, gospodarcze i elementy narzędziowe wymienne

Nośniki dźwięku, obrazu, danych zapisane i niezapisane

Ochrony okienne (zewnętrzne i wewnętrzne żaluzje, rolety)

Odzież robocza, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej

Paliwa (węgiel kamienny, koks, olej opałowy, paliwa do sprzętu gospodarstwa domowego)

Pieczątki

Sprzęt teletechniczny (aparaty telefoniczne, telefaksy)

Sprzęt AGD (czajniki, ekspresy, żelazka, grzejniki, wentylatory, suszarki, odkurzacze, 

lodówki)

Sprzęt kopiujący (kopiarki cyfrowe)

Sprzęt ochrony PPOŻ (gaśnice, węże)

Sprzęt sportowy

Sprzęt wspomagający prace biurowe ( bindownice, gilotyny, kalkulatory, niszczarki, wskaźniki 

laserowe)

Sprzęt wspomagający prace gospodarcze  ( kosiarki,  taczki, wózki  transportowe, myjki, 

odśnieżarki,  itp.)

Sprzęt wspomagający prace techniczne (wiertarki, wkrętarko – wiertarki, szlifierki, spawarki, 

mierniki, pompy, wentylatory przemysłowe)

Sukno, bieżniki, flagi, ścierki lniane, ścierki do podłóg, wkłady do mopów, obrusy, ręczniki, 

pościel, zasłony, firany

Środki chemii gospodarczej oraz higieny osobistej

Tablice informacyjne, tablice szkolne, tablice ostrzegawcze, instrukcje BHP, inne tabliczki 

wykonane z tworzyw sztucznych, blachy, gabloty, stojaki, roll-up’y, stojaki i wózki pod sprzęt 

audiowizualny i inne

Wydatki  na promocję 

i reklamę muszą być realizowane 

we współpracy z Działem Nowych 

Mediów

Wkłady apteczne (lekarstwa i środki opatrunkowe)

Wyroby gotowe i materiały wykonane z żeliwa, stali, metali nieżelaznych

Wyroby gotowe z ceramiki i szkła

Wyroby gotowe z tworzyw sztucznych, z gumy, z korka

Wyroby wykonane z drewna i surowców drewnopochodnych

Akcesoria komputerowe (filtry ochronne do monitorów, pojemniki i pudełka na dyskietki i CD, 

środki czyszczące - płyny, pianki, ściereczki nasączone, sprężone powietrze) 

Części i akcesoria (do sprzętu i instalacji RTV, aparatury nagłośnieniowej, do sprzętu 

wspomagającego prace gospodarcze, biurowe, do sprzętu teletechnicznego)

Akcesoria audio-wideo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do sprzętu audio-wideo i 

multimedialnego

Środki transportu samochodowego

Akcesoria i osprzęt samochodowy (ogumienie, kosmetyki samochodowe, płyny do 

spryskiwaczy, olej silnikowy)

Paliwa do taboru samochodowego

Inne, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Usługi
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Usługi poligraficzne, w tym związane z działalnością reklamową i promocyjną

Wydatki  na promocję 

i reklamę muszą być realizowane 

we współpracy z Działem Nowych 

Mediów

Dorabianie kluczy, tabliczek informacyjnych oraz innych elementów oznaczających drogi 

komunikacyjne

Usługi gastronomiczne i kateringowe (na studiach podyplomowych, na studiach i kursach 

organizowanych w ramach projektów międzynarodowych itp., obsługa posiedzeń organów 

kolegialnych, obron prac, spotkań rektorskich, wręczania dyplomów i innych)

Usługi inne np. ważenie węgla, cięcie elementów stalowych, grawerowanie, prace 

renowacyjne, itp.

Utylizacja, niszczenie odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych)

Z wyłączeniem usług 

realizowanych przez Biuro 

Organizacyjno-Kancelaryjne

Konserwacja i naprawa sprzętu kopiującego, sprzętu wspomagającego prace biurowe, 

gospodarcze i techniczne

Ekspertyzy stanu technicznego sprzętu kopiującego oraz wspomagającego prace biurowe, 

gospodarcze i techniczne za wyjątkiem serwisowanego przez inne jednostki, itp.

Naprawy, serwis i konserwacje sprzętu gospodarstwa domowego (czajniki elektryczne, 

ekspresy, odkurzacze, chłodziarki, zmywarki, maszyny do szycia, żelazka, itp.) oraz sprzętu 

ogrodniczego zasilanego własnym silnikiem

Naprawa, serwis, ekspertyzy i konserwacje elektronarzędzi 

Naprawy, serwis i konserwacje urządzeń przemysłowych, gastronomicznych 

i pralniczych

Pranie i czyszczenie chemiczne

Renowacja i czyszczenie kołder i poduszek

Renowacja, czyszczenie i tapicerowanie krzeseł, foteli, tapczanów

Renowacja, ramowanie obrazów, portretów i reprodukcji

Usługi transportowe

Mycie samochodów

Opłaty za parkingi, autostrady,  winiety

Przeglądy techniczne, naprawa środków transportu samochodowego

Naprawa, serwis ogumienia

Opłaty urzędowe związane z transportem samochodowym

Dostawy

Media:

Dostawa energii cieplnej

Dostawa energii elektrycznej

Dostawa wody wraz z usługą odprowadzenia ścieków

Dostawa gazu

Usługi

Ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne

Naprawy, przeglądy i konserwacje:

-    hydrantów i instalacji hydrantowej,

-    podręcznego sprzętu gaśniczego,
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Usługi kominiarskie, w tym przeglądy

Usługi komunalne (wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów)

Usługi szklarskie

Wycinka drzew

Wynajem sal wykładowych i innych pomieszczeń

Zalecenia BHP, badania środowiskowe, pomiary, opracowania, ekspertyzy, podatek od 

nieruchomości

Opłaty RTV, kablowe

Sprzątanie obiektów

Mycie okien nietypowych, prace porządkowe

Naprawa, serwis, konserwacje i czyszczenie ochron okiennych

Ochrona obiektów, monitoring

Monitoring pożarowy

Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja

Usługi

Usługi związane z prowadzeniem działalności dydaktycznej (wykłady, szkolenia, opłaty za 

egzaminy, przeprowadzanie egzaminów, kierownictwo nad studiami, recenzje prac, itp.)

Umowy cywilnoprawne związane z działalnością Chóru UE oraz Zespołu Pieśni i Tańca 

"Silesianie"

Organizacja pobytu wykładowców (hotele, gastronomia)

Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, narad i innych dotyczących działalności 

dydaktycznej

Realizowane w ramach środków 

przewidzianych 

w planie rzeczowo-finansowym 

na działalność dydaktyczną w 

pełnym zakresie wykonywania 

usług (opłaty, noclegi, 

gastronomia, inne usługi obce)

Opłaty akredytacyjne 

Inne usługi w ramach akredytacji krajowych

Organizacja studenckich obozów adaptacyjnych

Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń i innych imprez studenckich

Udział studentów w konferencjach, szkoleniach, seminariach i innych 

o podobnym charakterze

Pozostałe związane z działalnością dydaktyczną gdzie indziej niesklasyfikowaną 

Opłaty związane z udziałem w targach i imprezach edukacyjnych 

Nagrania płyt CD, DVD, filmów, audycji o charakterze promocyjnym

Wydatki  na promocję 

i reklamę muszą być realizowane 

we współpracy z Działem Nowych 

Mediów

Ogłoszenia realizowane w środkach masowego przekazu

Wydatki  na promocję 

i reklamę muszą być realizowane 

we współpracy z Działem Nowych 

Mediów

Dotyczy studentów 

w pełnym zakresie wykonywania 

usług (opłaty, noclegi, 

gastronomia, zaplecze 

techniczne, bilety komunikacji 

krajowej, doraźne ubezpieczenia 
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Usługi związane z działalnością reklamową i promocyjną

Wydatki  na promocję 

i reklamę muszą być realizowane 

we współpracy z Działem Nowych 

Mediów

Dostawy

Sprzęt audio-wideo i multimedialny

Usługi

Pomiary uziemień i zerowania maszyn i urządzeń i inne wynikające 

z obowiązujących przepisów prawnych

Programy użytkowe, koncepcje architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, prace 

geodezyjne, opinie i ekspertyzy, uzgodnienia, itp., związane z inwestycjami budowlanymi, 

modernizacją, adaptacją i remontami obiektów, aranżacją wnętrz (z wyłączeniem aranżacji 

związanej z umeblowaniem)

Dozór techniczny, pomiary wynikające z przepisów prawa

Opracowanie projektów, zlecenie opracowania kompletnej dokumentacji projektowych w 

rozumieniu ustawy – Prawo budowlane

Nadzory autorskie, prace geodezyjne

Roboty konserwacyjne stacji transformatorowych
Przeglądy stanu technicznego budynków, pomiary ochronne, naprawy, przeglądy i 

konserwacje tablic rozdzielczych

Przeglądy, konserwacje, naprawy instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, oddymiania, DSO

Eksploatacja, konserwacja, przeglądy i naprawy instalacji i urządzeń sanitarnych i 

ciepłowniczych

Konserwacje, przeglądy, naprawy urządzeń dźwigowych i platform (w tym dla 

niepełnosprawnych)

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych

Eksploatacja, konserwacja, przeglądy i naprawy instalacji i urządzeń wentylacyjno-

klimatyzacyjnych

Eksploatacja, konserwacja, przeglądy i naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych

Przeglądy, konserwacje, naprawy instalacji i urządzeń przeciwłamaniowych, domofonowych, 

bramy, szlabany, wideobramofony

Konserwacja, naprawy drzwi p.poż. i ewakuacyjnych 

Przegląd i naprawa systemów audio-video

Przegląd i naprawa instalacji i urządzeń kontroli dostępu, BMS, CCTV

Naprawy, przeglądy, konserwacje klap oddymiających

Usługi związane z czyszczeniem urządzeń i sieci kanalizacyjnej (separatory tłuszczu, 

separatory substancji ropopochodnych, czyszczenie przewodów kanalizacyjnych)

Naprawy, serwis, rozbudowa, ekspertyzy i konserwacje systemu łączności

Usługi telefoniczne, teleksowe

Dzierżawa kanalizacji kablowej 

Telefonia przewodowa

Dzierżawa kanalizacji telefonicznej

Przy współudziale inspektorów 

nadzoru
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Naprawy, serwis, konserwacje i ekspertyzy sprzętu multimedialnego i audio-video

Nadzór techniczny, zastępstwo inwestorskie 

Opłaty związane z podłączeniem obiektów do sieci energetycznych, cieplnych, wod-kan itd., a 

także inne opłaty związane z realizowanymi inwestycjami

Szkolenia, pomiary, prace programistyczne urządzeń automatyki i inne usługi związane z 

rozruchem i wprowadzeniem obiektu do użytkowania

Roboty budowlane

Wszelkie roboty budowlane, remontowe i remontowo konserwacyjne realizowane w obiektach 

Uniwersytetu

Dostawy

Książki dla wspomagania procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej
W tym wykorzystywane 

w procesie kształcenia 

i realizacji studiów

Czasopisma krajowe i zagraniczne

Bazy danych systemu bibliotecznego

Usługi

Wypożyczanie książek i kserokopii artykułów z czasopism z bibliotek krajowych i 

zagranicznych

Oprawy introligatorskie czasopism i zniszczonych książek

Opłaty licencyjne za dostęp do baz danych systemu bibliotecznego

Aktualizacja komputerowych nośników informacji i programów związanych 

z obsługą systemu bibliotecznego

Dostawy

Sprzęt komputerowy: 

-          serwery

-          komputery osobiste stacjonarne

-          notebooki

-          drukarki

-          zestawy komputerowe

-          zestawy multimedialne

-          urządzenia sieciowe 

-          inne

Akcesoria komputerowe, części zamienne i materiały eksploatacyjne do sprzętu 

komputerowego

Materiały i urządzenia do budowy i modernizacji sieci strukturalnych 

Materiały na potrzeby legitymacji elektronicznych 

Materiały na potrzeby Działu Serwisu Centrum Informatycznego

Programy i oprogramowanie komputerowe, licencje wieloletnie

Specjalistyczne narzędzia programistyczne oraz systemy gromadzenia 

i przetwarzania danych

Usługi

Opłaty licencyjne, polisy serwisowe, abonamenty,  w  tym abonamenty baz danych

Naprawa, serwis, konserwacje i ekspertyzy sprzętu  komputerowego

Prace związane z budową, modernizacją i wymianą sieci strukturalnej 

Przy współudziale inspektorów 

nadzoru
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Usługi specjalistyczne na rzecz sieci komputerowej (np.: spawanie światłowodów, pomiary)

Aktualizacja komputerowych nośników informacji i programów

Prace programistyczne

Dostęp do Internetu

Dzierżawa infrastruktury teleinformatycznej lub infrastruktury technicznej na potrzeby 

teleinformatyczne

Dzierżawa domen internetowych i inne usługi internetowe

Usługi związane z podpisem cyfrowym

Tworzenie i utrzymanie serwisów  www

Usługi

Druk publikacji opatrzonych nr ISBN – (publikacje naukowe, dydaktyczne, informatory, 

kalendarze książkowe, itp. )

Druk publikacji opatrzonych nr ISSN – (czasopisma naukowe, studenckie, promocyjno-

informacyjne, itp.)

Druk publikacji (biuletynów, czasopism, informatorów)

Opłaty związane z udziałem w targach książek i imprezach edukacyjnych

Dostawy

Sprzęt i akcesoria telefonii bezprzewodowej 

Usługi

Badanie sprawozdań finansowych

Opłaty za przynależność do organizacji

Telefonia bezprzewodowa

Naprawa, serwis, ekspertyza telefonii bezprzewodowej

Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Usługi

Organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów

W pełnym zakresie wykonywania 

usług (wizy, opłaty, 

ubezpieczenie, noclegi, 

gastronomia, zaplecze 

techniczne, bilety komunikacji 

zagranicznej, delegacje, inne 

usługi obce itp.)

Centrum Informatyczne06
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z przygotowaniem do druku i 
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Obsługa przyjazdów (pobytów) służbowych gości zagranicznych 

Organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań itp. (z 

wyłączeniem realizowanych przez Biuro Badań i Projektów Naukowych)

Umowy cywilno-prawne związane ze współpracą międzynarodową 

Stypendia 

Praktyki zagraniczne 

Opłaty licencyjne

Międzynarodowe usługi edukacyjne

Tłumaczenia związane z działalnością edukacyjną

Usługi gastronomiczne związane ze współpracą międzynarodową

Inne związane ze współpracą międzynarodową (nie zarezerwowane dla innych jednostek 

realizujących)

Opłaty za publikacje zagraniczne

Usługi

Organizacja pobytu gości władz rektorskich

Usługi związane ze spotkaniami organizowanymi przez Biuro Rektorskie

Opłaty związane z udziałem w KRASP, KRUE, i innych
W tym opłaty składek 

członkowskich
Opłaty abonamentowe za monitoring prasy i internetu

Dostawy

Bilety jednorazowe (tramwaj, autobus) 

Usługi

Pocztowe (znaczki, paczki, pobrania) 

Kurierskie  

Wyjazdy pracowników w ramach delegacji
Nie przyporządkowane do innych 

jednostek realizujących

Niszczenie dokumentów, pieczątek i innych o podobnym charakterze

Z wyłączeniem usług 

wyszczególnionych 

w Biurze Logistyki

Koszty przesyłek związane z dostawami

Opłaty licencyjne 
Nie przyporządkowane do innych 

jednostek

Usługi

Wyjazdy krajowe związane z działalnością naukowo-badawczą

1. Dotyczy nauczycieli 

akademickich        

2. Realizowane w ramach 

środków przewidzianych 

w planie rzeczowo-finansowym 

na działalność naukowo-

badawczą                                              

3. W pełnym zakresie 

wykonywania usług (opłaty, 

noclegi, gastronomia, inne usługi 

obce, delegacje, 

w tym bilety komunikacji krajowej, 

itp.)

W pełnym zakresie wykonywania 

usług (opłaty, noclegi, 

gastronomia, inne usługi obce, 
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Organizacja naukowych konferencji, seminariów, sesji, warsztatów, kursów, szkoleń, narad, 

itp.

1. Realizowane w ramach 

środków przewidzianych 

w planie rzeczowo-finansowym 

na działalność naukowo-

badawczą 

2. W pełnym zakresie 

wykonywania usług (opłaty, 

noclegi, gastronomia, inne usługi 

obce, delegacje, 

w tym bilety komunikacji krajowej, 

itp.)

Realizowane w ramach środków 

przewidzianych 

w planie rzeczowo-finansowym 

na działalność naukowo-

badawczą z wyłączeniem 

środków statutowych na 

współpracę międzynarodową

Z wyłączeniem badań zleconych 

Działowi Badań, Ekspertyz i 

Konsultingu

Badania i ekspertyzy związane z działalnością naukowo-badawczą 

Z wyłączeniem badań zleconych 

Działowi Badań, Ekspertyz i 

Konsultingu

Recenzje prac naukowo-badawczych

Tłumaczenia związane z działalnością naukowo-badawczą

Opłaty za publikacje krajowe 

Opłaty członkowskie związane z działalnością naukowo-badawczą

Bazy danych, prawa autorskie, dane statystyczne, badania ankietowe, inne

Usługi

Imprezy sportowe dla studentów (mistrzostwa akademickie, szkółki narciarskie, inne)

Szkolenie własne pracowników (centralne, wewnętrzne)

Imprezy sportowe poza AMP i AMŚL (wynajem obiektów, opłaty sędziów itp.)

Klub Uczelniany AZS UE Katowice (koszty wyjazdów, organizacji imprez, itp.)

Usługi

Wyjazdy krajowe pracowników w ramach delegacji w celu podnoszenia kwalifikacji

Refundacja kosztów delegacji recenzentów, promotorów 

Kursy, szkolenia, konferencje (zewnętrzne oraz wewnętrzne) i inne koszty związane z 

podnoszeniem kwalifikacji pracowników

Badania lekarskie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Usługi

Umowy cywilno-pawnezwiązane z innymi nie wyszczególnionymi działalnościami

22
Biuro Zarządzania 

Kadrami

Umowy cywilnoprawne związane z działalnością naukowo-badawczą

18
Biuro Badań 

i Projektów Naukowych

CWFiS19

W pełnym zakresie wykonywania 

usług (noclegi gastronomia, zwrot 

kosztów podróży, inne usługi 

obce)

Dzial Płac23



Usługi

Badania i ekspertyzy związane z działalnością naukowo-badawczą

W pełnym zakresie wykonywania 

usług (noclegi, gastronomia, 

delegacje, materiały i usługi 

związane ze specyfiką 

funkcjonowania jednostki nie 

przyporządkowane innym 

jednostkom realizującym)

Umowy cywilno-prawne związane z prowadzoną działalnością

Usługi

Opłaty sądowe, skarbowe, prawne i urzędowe (z wyłączeniem realizowanych przez Dział 

Windykacji i Rozliczeń ze Studentami)

Usługi prawne

Usługi

Opłaty sądowe, skarbowe, prawne i urzędowe związane z obsługą windykacji należności

Usługi

Usługi związane z akredytacją międzynarodową

Opłaty członkowskie międzynarodowe

Tłumaczenia (z wyłączeniem realizowanych przez NNN i EWM)

Lp.

NR PRZYPISANY 

JEDNOSTCE W PLANIE 

ZAMÓWIEŃ

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

1. 01 Biuro Logistyki

2. 02 Dział Gospodarki Majątkiem

3. 03 Biuro Zarządzania Dydaktyką

4. 04 Biuro Techniczne

5. 05 Jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego UE w Katowicach

6. 06 Centrum Informatyczne

7. 07 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

8. 08 Dział Finansowo - Księgowy

9. 11 Biuro Współpracy Międzynarodowej

10. 13 Biuro Rektorskie

11. 16 Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne

12. 18 Biuro Badań i Projektów Naukowych

13. 19 CWFiS

14. 22 Biuro Zarządzania Kadrami

25
Centrum Badań 

i Rozwoju

WYKAZ JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH

28
Biuro Regulacji 

Wewnętrznych

31
Biuro Strategii 

Internacjonalizacji

Dział Windykacji 

i Rozliczeń ze 

Studentami

30



15. 23 Dział Płac

16. 25 Centrum Badań i Rozwoju

17. 28 Biuro Regulacji Wewnętrznych

18. 30 Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami

19. 31 Biuro Strategii Internacjonalizacji


