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I. Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i innych 

przepisów dotyczących szkół wyższych oraz w oparciu o postanowienia statutu. 

 

§ 2  

Użyte w Regulaminie Organizacyjnym następujące określenia oznaczają: 

1) Uniwersytet - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 

2) ustawa - ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.   

z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),  

3) regulamin - Regulamin Organizacyjny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, 

4) statut - Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

5) jednostka organizacyjna - jednostkę wydziałową, jednostkę pozawydziałową, 
jednostkę ogólnouczelnianą oraz jednostkę administracyjną, 

6) akty wewnętrzne - statut, uchwały Senatu, uchwały Rad Wydziałów, zarządzenia  

i komunikaty Rektora, zarządzenia Kanclerza, regulaminy i instrukcje, 

7) władze Uniwersytetu - Rektor, Prorektorzy, Dziekani, Prodziekani, Kanclerz, 

Zastępcy Kanclerza, Kwestor. 

 

§ 3 

Regulamin Organizacyjny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie określa 

zasady funkcjonowania administracji, strukturę organizacyjną administracji oraz zakresy 

zadań jednostek administracyjnych Uniwersytetu.  

 

§ 4 

1. Strukturę Uniwersytetu tworzą: 

1) jednostki wydziałowe, 

2) jednostki pozawydziałowe, 

3) jednostki ogólnouczelniane, 

4) jednostki administracyjne. 

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 są tworzone, przekształcane lub likwidowane 

na zasadach określonych w statucie.  

3. Organizację i funkcjonowanie jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 określa statut 

lub regulaminy.  

4. Wykaz jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 określa Zarządzenie Rektora.  

5. Poza jednostkami wymienionymi w ust. 1 mogą być tworzone inne na zasadach 

określonych w statucie. 

6. Jednostki administracyjne funkcjonują w pionach: Rektora, Prorektora ds. Dydaktyki, 

Prorektora ds. Klinicznych, Prorektora ds. Nauki, Dziekanów, Kanclerza, Zastępcy 

Kanclerza ds. Administracyjnych, Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury, Kwestora. 
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§ 5 

1. Jednostki administracyjne wykonują czynności administracyjne, w szczególności: 

organizacyjne, ewidencyjne, finansowe, gospodarcze i techniczne, niezbędne do 

prawidłowej działalności i rozwoju Uniwersytetu.  

2. Jednostkami administracyjnymi są: biuro rektora, kancelaria, działy, dziekanaty, 

samodzielne stanowiska.  

3. W ramach działu można tworzyć sekcje, gdy wyodrębnienie organizacyjne znajduje 

uzasadnienie w zakresie powierzonych do realizacji zadań. 

4. W celu realizacji określonych zadań Rektor może powołać pracownika Uniwersytetu do 

funkcji pełnomocnika. 

5. Strukturę administracyjną Uniwersytetu określa schemat organizacyjny, który stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

II. Zasady kierowania administracją 

 

§ 6  

1. Działalnością Uniwersytetu kieruje Rektor. 

2. Rektor reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich 

pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu. 

3. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu,  

z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów 

Uniwersytetu lub Kanclerza. 

 

§ 7 

1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy Prorektorów. 

2. Prorektor podejmuje decyzje w zakresie powierzonym przez Rektora,  

a w szczególności w zakresie zadań administracyjnych: 

1) koordynuje i nadzoruje pracę podległych jednostek, 

2) nadzoruje podległe jednostki w zakresie stosowania przepisów prawa oraz aktów 

wewnętrznych przy realizacji zadań, 

3) ustala zakresy obowiązków kierowników podległych jednostek administracyjnych, 

4) zapewnia przestrzeganie przez podległe jednostki przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Prorektorów ustala Rektor.  

 

§ 8 

1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym  

i opiekunem studentów i doktorantów. 

3. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału, niezastrzeżone dla 

innych organów Uniwersytetu lub Kanclerza. 

4. Zakres kompetencji Dziekana określa statut. W zakresie zadań administracyjnych 

Dziekan, w szczególności: 

1) koordynuje i nadzoruje pracę podległych jednostek, 
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2) nadzoruje podległe jednostki w zakresie stosowania przepisów prawa oraz aktów 

wewnętrznych przy realizacji zadań, 

3) ustala zakresy obowiązków kierowników podległych jednostek administracyjnych, 

4) zapewnia przestrzeganie przez podległe jednostki przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

5) dba o zapewnienie jakości kształcenia, 

6) dysponuje dotacją na działalność statutową, 

7) zawiera umowy zlecenia i o dzieło w zakresie zajęć dydaktycznych oraz umowy  

w procedurach związanych z nadawaniem stopni i tytułów naukowych. 

 

§ 9 

1. Dziekan kieruje wydziałem przy pomocy Prodziekanów. 

2. Prodziekani podejmują decyzje w zakresie powierzonym przez Dziekana. 

 

§ 10 

1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu oraz podejmuje decyzje 

dotyczące mienia Uniwersytetu w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw 

zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla organów Uniwersytetu, a w szczególności do 

jego zadań należy: 

1) koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych jednostek administracyjnych, 

2) kontrola planowego i terminowego wykonania zadań gospodarczo-finansowych,  

3) dysponowanie środkami pieniężnymi Uniwersytetu w związku z prowadzeniem 

bieżącej działalności,  

4) nadzór nad wykorzystaniem majątku Uniwersytetu, 

5) nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z pozyskiwaniem, realizacją   
i rozliczaniem projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy 

zewnętrznych, 

6) nadzór nad administrowaniem systemami informatycznymi oraz nad rozbudową 
infrastruktury informatycznej,  

7) realizacja  celów i zadań zawartych w strategii rozwoju Uniwersytetu w obszarze 

działalności administracyjnej i inwestycyjnej oraz udział w realizacji celów i zadań 
w pozostałych obszarach działalności Uniwersytetu, 

8) podejmowanie decyzji oraz reprezentowanie Uniwersytetu w sprawach związanych 

z udzielaniem zamówień publicznych, 

9) nadzór nad przestrzeganiem ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy  

o finansach publicznych, 

10) zawieranie umów w imieniu Uniwersytetu w zakresie powierzonych zadań, 

11) wydawanie zarządzeń, których celem jest realizacja zadań, 

12) ustalenie zakresów obowiązków kierowników podległych jednostek 

administracyjnych, 

13) nadzór nad stosowaniem przepisów o ochronie środowiska przez użytkowników 

nieruchomości oraz użytkowników stałych urządzeń technicznych, 

14) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej na terenie Uniwersytetu, 
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15) nadzór nad sprawozdawczością Uniwersytetu. 

2. Kanclerz podlega Rektorowi i odpowiada przed nim za swoją działalność. 

 

§ 11 

1. Kanclerz działa przy pomocy zastępców:  

1) Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych, 

2) Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury, 

3) Kwestora. 

2. Do podstawowych zadań zastępców Kanclerza należy w szczególności: 

1) koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych jednostek administracyjnych, 

2) wyznaczanie i realizacja zadań w zakresie zarządzania powierzonym obszarem 

działania, 

3) nadzorowanie podległych jednostek w zakresie stosowania przepisów prawa oraz 

aktów wewnętrznych przy realizacji zadań, 

4) analiza rozwiązań organizacyjnych, technicznych, formalno-prawnych  

i ekonomicznych w kontekście poprawy jakości i efektywności zarządzania, 

5) ustalenie zakresów obowiązków kierowników podległych jednostek 

administracyjnych, 

6) zapewnianie przestrzegania przez podległe jednostki przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

7) współdziałanie z władzami Uniwersytetu, kierownikami jednostek organizacyjnych 

oraz z instytucjami zewnętrznymi. 

 

§ 12 

Do zadań Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych należy w szczególności: 

1) koordynowanie i nadzór wykonywania zadań administracyjno-gospodarczych,  

w tym transportowych, 

2) nadzór nad zabezpieczeniem i ochroną majątku Uniwersytetu,  

3) nadzór nad właściwym stopniem wyposażenia pomieszczeń, 

4) zawieranie umów w zakresie dzierżawy lub najmu majątku nieruchomego,  

oraz nadzór nad ich wykonywaniem, z wyłączeniem nieruchomości oddanych do 

używania szpitalom uniwersyteckim,  

5) koordynowanie działań dotyczących zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością 
odszkodowawczą,   

6) nadzór nad zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,   

7) nadzór nad funkcjonowaniem Domów Studenckich, 

8) nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka Wczasowego w Barlinku i Ośrodka 

Wczasowego w Dziwnowie.  

 

§  13 

Do zadań Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury należy w szczególności: 

1) koordynowanie i nadzór nad inwestycjami i remontami prowadzonymi  

w Uniwersytecie,  

2) nadzór nad  poprawnym funkcjonowaniem infrastruktury Uniwersytetu, 
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3) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych  

i prawnych związanych utrzymaniem sprawności technicznej obiektów, 

4) nadzór nad opracowaniem projektów planów w zakresie inwestycji i remontów,  

5) nadzór nad stanem aparatury, urządzeń i sprzętu, 

6) nadzór nad gospodarką nieruchomościami w zakresie wynikającym z zadań 
podległych jednostek. 

 

§ 14 

1. Do zadań Kwestora należy w szczególności: 

1) prowadzenie gospodarki finansowej Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2) realizowanie polityki rachunkowości Uniwersytetu,  

3) organizowanie i kontrolowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych Uniwersytetu, 

4) sprawdzanie dokumentów i operacji finansowych pod względem formalnym  

i rachunkowym, badanie ich legalności i kompletności, 

5) opracowanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz nadzór nad jego 

realizacją, 

6) realizacja zadań z zakresu obowiązującej sprawozdawczości finansowej, 

7) kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych i właściwą 
gospodarką składnikami rzeczowymi majątku, 

8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,  

9) nadzór nad gospodarką kasową. 

2. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego. Obowiązki  i uprawnienia Kwestora jako 

głównego księgowego regulują odrębne przepisy. 

3. Kwestor realizuje zadania przy pomocy zastępców. 

 

III. Zasady funkcjonowania administracji 

 

§ 15 

1. Do podstawowych zadań jednostek administracyjnych należy w szczególności: 

1) przygotowanie wniosków, opinii i projektów pism, 

2) opracowanie projektów: aktów wewnętrznych, decyzji, umów i porozumień 
związanych z zadaniami jednostki i Uniwersytetu, 

3) opracowanie materiałów i informacji dla władz Uniwersytetu, 

4) realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, aktów 

wewnętrznych, zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, 

5) koordynowanie procesu zawierania umów wynikających z zakresu zadań jednostki 

i nadzór nad przebiegiem ich realizacji, 

6) rejestrowanie umów w Centralnym Rejestrze Umów, 

7) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie 

związanym z realizacją zadań jednostki do kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  

8) przygotowanie planów dotyczących zadań jednostki,  

9) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań jednostki, 
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10) przekazywanie uporządkowanej zgodnie z przepisami dokumentacji do Archiwum, 

11) prowadzenie strony internetowej jednostki zgodnie z przyjętymi zasadami  

w Uniwersytecie. 

2. Jeżeli realizacja zadania powierzonego jednostce wymaga współpracy z innymi 

jednostkami organizacyjnymi, jednostka, której powierzono zadanie we własnym 

zakresie podejmuje i organizuje tę współpracę. Kierownik jednostki, której powierzono 

zadanie nadzoruje jego wykonanie.  

3. Przy wykonywaniu zadań jednostki administracyjne zobowiązane są do współdziałania, 

uzgodnień i konsultacji z innymi jednostkami oraz udostępniania materiałów i danych 

niezbędnych do wykonania zadania. 

4. Za realizację zadań jednostki administracyjnej odpowiada kierownik, a w szczególności 

za: 

1) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań powierzonych jednostce, 

2) stosowanie przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych przy realizacji zadań, 

3) gromadzenie podstawowych aktów prawnych i aktów wewnętrznych dotyczących 

zadań jednostki, 

4) rzetelne udzielanie informacji w sprawach służbowych, 

5) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań związanych z merytorycznym 

zakresem zadań jednostki. 

5. Ponadto kierownik jednostki administracyjnej zobowiązany jest do: 

1) określenia zakresów czynności podległych pracowników, 

2) nadzoru i kontroli realizacji zadań oraz czasu pracy podległych pracowników, 

3) sprawnej organizacji pracy, 

4) nadzoru nad przestrzeganiem zasad w zakresie zabezpieczenia mienia i jego 

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,  

5) zapewnienia przestrzegania przez pracowników przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

6) przestrzegania zasad współżycia społecznego. 

6. Podczas nieobecności kierownika jednostki administracyjnej zastępuje go jego zastępca 

albo wyznaczony pracownik. 

7. Kierownikom jednostek administracyjnych podlegają bezpośrednio pracownicy 

jednostek.  

 

§ 16 

Do obowiązków pracownika jednostki administracyjnej należy w szczególności: 

1) terminowe i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, wynikających z zakresu 

czynności oraz poleceń przełożonego,  

2) stosowanie przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych przy realizacji 

wykonywanych zadań,  

3) rzetelne udzielanie informacji w sprawach służbowych, 

4) prawidłowe organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku, 

5) współpraca z pracownikami innych jednostek organizacyjnych lub instytucji 

zewnętrznych przy realizacji zadań, 
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6) zabezpieczenie mienia oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, dbanie  

o czystość i estetykę miejsca pracy,  

7) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej,  

8) przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

 

IV. Struktura organizacyjna administracji 

 

§ 17 

1. Rektorowi bezpośrednio podlegają następujące jednostki administracyjne:   

1) Biuro Rektora, 

2) Dział Audytu Wewnętrznego, 

3) Dział Kadr, 

4) Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 

5) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

6) Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

7) Radca Prawny, 

8) Rzecznik,   

9) Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych. 

2. Prorektorowi ds. Dydaktyki bezpośrednio podlegają następujące jednostki 

administracyjne: 

1) Dział Planowania i Rozliczania Dydaktyki, 

2) Dział Rekrutacji, 

3) Dział Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów, 

4) Dział Wymiany Studentów i Pracowników, 

5) Pełnomocnik ds. Monitoringu Karier Zawodowych, 

6) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. 

3. Prorektorowi ds. Klinicznych bezpośrednio podlega następująca jednostka 

administracyjna: 

1) Dział ds. Szpitali Klinicznych. 

4. Prorektorowi ds. Nauki bezpośrednio podlegają następujące jednostki administracyjne: 

1) Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, 

2) Dział Wydawnictw. 

5. Dziekanowi Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  

bezpośrednio podlega następująca jednostka administracyjna: 

1) Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. 

6. Dziekanowi Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego bezpośrednio podlega następująca 

jednostka administracyjna: 

1) Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. 

7. Dziekanowi Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej  

bezpośrednio podlega następująca jednostka administracyjna: 

1) Dziekanat Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej. 
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8. Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu bezpośrednio podlega następująca jednostka 

administracyjna: 

1) Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

9. Kanclerzowi bezpośrednio podlegają następujące jednostki administracyjne:  

1) Kancelaria,  

2) Dział BHP i Ochrony Środowiska, 

3) Dział Informatyki, 

4) Dział Inwentaryzacji Majątku,   

5) Dział  Funduszy Zewnętrznych, 

6) Dział Promocji i Informacji,  

7) Dział Zamówień Publicznych, 

8) Dział Zaopatrzenia, 

9) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej, 

10) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Ppoż. 

10. Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych bezpośrednio podlegają następujące jednostki 

administracyjne: 

1) Dział Administracyjno-Gospodarczy,  

2) Dział Spraw Socjalnych Pracowników.   

11. Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury bezpośrednio podlegają następujące jednostki 

administracyjne: 

1) Dział Aparatury, 

2) Dział Techniczny. 

12. Kwestorowi bezpośrednio podlegają następujące jednostki administracyjne: 

1) Dział Ewidencji Majątku, 

2) Dział Finansowy,  

3) Dział Księgowości,  

4) Dział Płac. 

 

V.  Zakres zadań jednostek administracyjnych 

 

Pion Rektora 

 

§ 18 

Biuro Rektora  

Biuro Rektora wykonuje obsługę Rektora i Prorektora ds. Dydaktyki, a w szczególności: 

1) prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną Rektora i Prorektora ds. 

Dydaktyki, 

2) prowadzi obsługę prawną Rektora i Uniwersytetu, 

3) prowadzi obsługę Senatu,  

4) sporządza analizy i kalkulacje dotyczące działalności Uniwersytetu, 

5) prowadzi rejestry wewnętrznych aktów prawnych oraz pełnomocnictw, 
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6) prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji studenckich                            

i doktoranckich działających w Uczelni, 

7) prowadzi obsługę administracyjną Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, 

8) prowadzi obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw 

Studenckich, Senackiej Komisji ds. Finansowo-Budżetowych oraz Senackiej 

Komisji ds. Strategii Uniwersytetu, 

9) koordynuje realizacje zadań Uniwersytetu w zakresie zarządzania kryzysowego, 

zagrożenia państwa i wojny, 

10) monitoruje realizację przedsięwzięć strategii rozwoju Uniwersytetu. 

 

§ 19 

Dział Audytu Wewnętrznego  

Dział Audytu Wewnętrznego, w szczególności: 

1) opracowuje procedury audytu wewnętrznego i monitoruje ich skuteczność, 

2) sporządza, w oparciu o analizę ryzyka, roczny planu audytu wewnętrznego, 

3) przeprowadza audyt wewnętrzny na podstawie planu audytu, a w uzasadnionych 

przypadkach - poza planem, 

4) zbiera informacje, dokumentuje i monitoruje procesy zachodzące w Uniwersytecie, 

5) przedstawia Rektorowi informacje o realizacji planu rocznego audytu, a także 

istotne ustalenia audytu oraz informacje o zagrożeniach wymagających podjęcia 

natychmiastowych działań zaradczych, 

6) monitoruje zalecenia zawarte w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu 

wewnętrznego, 

7) wykonuje czynności sprawdzające. 

 

§ 20 

Dział Kadr   

Dział Kadr realizuje politykę kadrową ustaloną przez władze Uniwersytetu,  

a w szczególności: 

1) prowadzi sprawy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, 

odbywaniem staży, przebiegiem pracy zawodowej,  

2) prowadzi bieżącą obsługę pracowników związaną z potwierdzaniem zatrudnienia, 

delegowaniem i szkoleniem pracowników,  

3) prowadzi dokumentację pracowniczą związaną z dyscypliną pracy i rozliczaniem 

czasu pracy,  

4) realizuje zadania wynikające z przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, 

zdrowotnych oraz emerytur i rent,  

5) prowadzi sprawy związane z realizacją przepisów o wynagradzaniu pracowników 

szkół wyższych,  

6) przygotowuje bieżące materiały do kroniki, biuletynu i roczników Uniwersytetu, 

7) przygotowuje analizy stanu i struktury zatrudnienia z uwzględnieniem minimów 

kadrowych, 

8) koordynuje sprawy związane z wykonywaniem badań profilaktycznych, 
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9) prowadzi sprawy związane z nadawaniem pracownikom odznaczeń państwowych, 

resortowych, medali uczelnianych i innych, 

10) sporządza i przesyła informacje do Wojskowej Komendy Uzupełnień o fluktuacji 

pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej, 

11) prowadzi obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Oceny Nauczycieli 

Akademickich oraz Senackiej Komisji ds. Zatrudnienia i Awansów. 
 

§ 21 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji zapewnia przestrzeganie przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych, w szczególności: 

1) sprawdza zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie 

danych osobowych i opracowuje sprawozdania w tym zakresie, 

2) nadzoruje opracowanie i aktualizację dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich 

ochronę, 

3) przeprowadza szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 

4) prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych. 

 

§ 22 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Uniwersytecie,  

a w szczególności: 

1) zapewnienia ochronę informacji niejawnych,  

2) przeprowadza kontrolę okresową ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,  

3) opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych oraz nadzoruje jego 

realizację, 

4) prowadzi zwykłe oraz kontrolne postępowania sprawdzające, 

5) prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

 

§ 23 

Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

1. Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia koordynuje pracę i zadania 

Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia zgodnie z polityką jakości 

kształcenia i uczelnianym systemem zapewnienia jakości kształcenia. 

2. Zakres zadań Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia określa 

uchwała dotycząca  uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia.   

 

§ 24  

Radca Prawny 

Radca Prawny wykonuje obsługę prawną Uniwersytetu, w szczególności: 

1) sporządza opinie prawne w bieżących sprawach Uniwersytetu, 
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2) sporządza projekty umów i porozumień, 

3) prowadzi obsługę Rzeczników Dyscyplinarnych i Komisji Dyscyplinarnych, 

4) występuje przed sądami i urzędami. 

 

§ 25 

Rzecznik  

Rzecznik zapewnia obsługę prasową Uniwersytetu, w szczególności: 

1) kreuje pozytywny wizerunek Uniwersytetu,  

2) prezentuje w mediach aktywność Uniwersytetu, 

3) utrzymuje kontakty z dziennikarzami, przedstawicielami redakcji, wydawcami,  

4) pośredniczy w kontaktach dziennikarzy z władzami i pracownikami Uniwersytetu, 

5) organizuje konferencje prasowe władz Uniwersytetu oraz inne spotkania  

z dziennikarzami, 

6) koordynuje informacje przekazywane do publicznej wiadomości. 

 

§ 26 

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych 
Samodzielne stanowisko ds. obronnych wykonuje zadania na potrzeby obronne państwa,  

a w szczególności:  

1) opracowuje plany postępowania Uniwersytetu na potrzeby obronne państwa, 

2) opracowuje i aktualizuje karty realizacji zadań operacyjnych, 

3) opracowuje i aktualizuje dokumentację w zakresie funkcjonowania stałego dyżuru, 

4) prowadzi sprawy związane z reklamowaniem osób od pełnienia czynnej służby    

wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

5) planuje i organizuje szkolenie obronne w Uniwersytecie, 

6) kontroluje realizację zadań obronnych wykonywanych przez szpitale kliniczne. 

 

Pion Prorektora ds. Dydaktyki 

 

§ 27  

Dział Planowania i Rozliczania Dydaktyki  

1. W ramach Działu Planowania i Rozliczania Dydaktyki funkcjonuje: 

1) Sekcja Planowania Dydaktyki, 

2) Sekcja Rozliczania Dydaktyki. 

2. Sekcja Planowania Dydaktyki, w szczególności: 

1) sporządza harmonogram zajęć dydaktycznych, 

2) prowadzi rezerwację sal w okresie trwania zajęć dydaktycznych, 

3) sporządza wykazy zajęć dydaktycznych zgodne z umowami o udostępnienie 

jednostek szpitali na wykonywanie zadań dydaktycznych. 

3. Sekcja Rozliczania Dydaktyki, w szczególności: 

1) rozlicza pensum i godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich oraz 

godziny zlecone w ramach dydaktyki, 



12 

2) opiniuje wnioski o zawarcie umów zleceń/o dzieło na prowadzenie zajęć 
dydaktycznych, 

3) sporządza zestawienia godzin dydaktycznych jednostek naukowo-dydaktycznych 

dla celów etatowych dla potrzeb władz Uniwersytetu. 
 

§ 28 

Dział Rekrutacji 

1. Dział Rekrutacji prowadzi sprawy związane z przyjęciem na pierwszy rok jednolitych 

studiów magisterskich, I i II stopnia, prowadzonych w języku polskim,  

a w szczególności:  

1) prowadzi bieżącą obsługę kandydatów na studia, 

2) prowadzi obsługę administracyjną procesu rekrutacji,  

3) współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgową Komisją 
Egzaminacyjną, 

4) prowadzi obsługę techniczną egzaminów wstępnych oraz podkomisji 

rekrutacyjnych, 

5) prowadzi obsługę administracyjną Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji  

i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,  

6) sporządza i aktualizuje listy rankingowe,  

7) współpracuje z Działem Promocji i Informacji w sprawach rekrutacji oraz 

uczestniczy w akcjach promocyjnych dla kandydatów na studia. 

2. Opracowuje i ustala udział w wynagrodzeniu zasadniczym części wynagrodzenia  

za pracę o charakterze twórczym wynikającym ze stosunku pracy nauczycieli 

akademickich podlegającej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 29 

Dział Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów 

Dział Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów wykonuje obsługę świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów, a w szczególności: 

1) prowadzi sprawy dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, 

2) współpracuje z Parlamentem Studentów i Parlamentem Doktorantów w zakresie 

spraw socjalnych studentów i doktorantów, 

3) sporządza listy wypłat stypendium z funduszu pomocy materialnej, 

4) prowadzi indywidualną dokumentację studentów i doktorantów ubiegających się  
o świadczenia pomocy materialnej, 

5) prowadzi rozliczania opłat za miejsca w domach studenckich studentów  

i doktorantów, 

6) prowadzi sprawy związane z krajowymi wyjazdami studentów i doktorantów,  

7) prowadzi obsługę administracyjną Komisji Stypendialnych, Komisji ds. Osiedla 

Studenckiego oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych, 

8) prowadzi obsługę administracyjną Parlamentu Studentów i Parlamentu 

Doktorantów. 
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§ 30 

Dział Wymiany Studentów i Pracowników  

Dział Wymiany Studentów i Pracowników, w szczególności: 

1) prowadzi sprawy związane z polityką Uniwersytetu w zakresie mobilności 

akademickiej, 

2) koordynuje sprawy związane z wyjazdami studentów i pracowników do uczelni 

partnerskich w ramach programów m.in.: Erasmus, MOSTUM, 

3) koordynuje sprawy związane z przyjazdami studentów i pracowników z uczelni 

partnerskich w ramach programów m.in.: Erasmus, MOSTUM, 

4) prowadzi doradztwo w zakresie możliwości wyjazdów studentów i pracowników 

na stypendia zagraniczne,  

5) prowadzi działania promocyjne programów mobilności akademickiej wśród 

studentów i pracowników,  

6) nawiązuje kontakty z instytucjami zagranicznymi, w których będą mogły odbywać 
się praktyki i szkolenia. 

 

§31 

Pełnomocnik ds. Monitoringu Karier Zawodowych  

Pełnomocnik ds. Monitoringu Karier Zawodowych wykonuje zadania określone w uchwale 

dotyczącej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, a w szczególności: 

1) prowadzi badania ankietowe absolwentów poszczególnych kierunków w celu 

uzyskaniu opinii o programie kształcenia, kadrze dydaktycznej i osiągniętych 

efektach kształcenia, 

2) gromadzi opinie na temat przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, 

3) współpracuje z samorządami zawodowymi i pracodawcami. 

 

§ 32 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, w szczególności: 

1) doradza w sprawach związanych z dostępnością Uniwersytetu dla studentów 

niepełnosprawnych, 

2) udziela konsultacji dla kandydatów na studia oraz studentów, posiadających stopień 
niepełnosprawności,  

3) monitoruje i analizuje warunki kształcenia studentów niepełnosprawnych oraz 

inicjuje działania zmierzające do poprawy tych warunków. 

 

Pion Prorektora ds. Klinicznych 

 

§ 33 

Dział ds. Szpitali Klinicznych 

Dział ds. Szpitali Klinicznych, w szczególności: 

1) prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną Prorektora ds. Klinicznych, 

2) prowadzi sprawy z zakresu nadzoru nad szpitalami klinicznymi dla których 

Uniwersytet jest podmiotem tworzącym,  
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3) przeprowadza kontrole planowe i doraźne w szpitalach klinicznych oraz dokonuje 

oceny działalności szpitali klinicznych, 

4) sporządza roczne plany kontroli, 

5) prowadzi sprawy związane z rozpatrywaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków 

wniesionych do Uniwersytetu dotyczących działalności szpitali klinicznych, 

6) prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem wniosków w zakresie 

planowanych przez szpitale inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, 

finansowanych z budżetu państwa oraz w zakresie wydatkowania i rozliczenia 

dotacji przyznanych szpitalom klinicznym,  

7) prowadzi sprawy związane z wyborem biegłego rewidenta przeprowadzającego 

badanie rocznych sprawozdań finansowych szpitali klinicznych, 

8) prowadzi obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych. 

 

Pion Prorektora ds. Nauki 

 

§ 34 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą organizuje działalność naukowo-badawczą 
Uniwersytetu oraz współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi, a w szczególności: 

1) prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną Prorektora ds. Nauki, 

2) realizuje działania związane z działalnością statutową wydziałów, 

3) koordynuje proces przygotowywania danych do oceny parametrycznej  wydziałów,  

4) prowadzi działania informacyjne i promocyjne w zakresie potencjalnych źródeł 

finansowania naukowych projektów badawczych, 

5) prowadzi obsługę naukowych projektów badawczych przyjętych do realizacji 

poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem oraz kontrole projektów 

realizowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu, pod kątem zgodności 

realizacji projektu z zapisami wniosku oraz zawartej umowy o finansowanie, 

6) prowadzi postępowanie związane z przyznawaniem nagród dla pracowników za 

osiągnięcia naukowe,  

7) informuje o stypendiach naukowych, pomaga w przygotowaniu wniosku 

aplikacyjnego oraz prowadzi pełną dokumentację, 

8) realizuje zadania związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi odbywanymi 

w celach naukowych,  

9) współpracuje z instytucjami finansującymi przedsięwzięcia o charakterze 

naukowym, 

10) prowadzi obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy  

z Zagranicą. 

 

§ 35 

Dział Wydawnictw 

Dział Wydawnictw organizuje i realizuje działalność wydawniczą Uniwersytetu,  

a w szczególności: 

1) ustala plan wydawniczy na podstawie propozycji i potrzeb zgłaszanych przez 

poszczególne jednostki organizacyjne, 
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2) sporządza projekty rzeczowych planów wydawniczych,  

3) realizuje roczny plan wydawniczy w zakresie własnych wydawnictw ciągłych  

i zwartych o charakterze naukowym, dydaktycznym i informacyjnym,  

4) sporządza roczny plan finansowy działalności wydawniczej oraz sprawozdania  

z działalności wydawniczej, 

5) przygotowuje tytuły do druku: redakcja językowa i techniczna, projekt graficzny  

i typograficzny, skład i łamanie, nadzór druku, 

6) zajmuje się dystrybucją i rozpowszechnianiem wydawnictw uczelnianych oraz 

prowadzi magazyn i punkt sprzedaży książek,  

7) prowadzi stronę internetową uczelnianego czasopisma naukowego, 

8) prowadzi obsługę administracyjną Senackiej Komisji ds. Wydawnictw. 

 

Pion Dziekanów 

 

§ 36 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu 

1. Dziekanat zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną wydziału, a w szczególności: 

1) prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną Dziekana i Prodziekanów, 

2) wykonuje bieżącą obsługę studentów w toku studiów, 

3) prowadzi dokumentację studiów,  

4) prowadzi obsługę administracyjną przewodów doktorskich i postępowań 
habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, 

5) prowadzi obsługę administracyjną doktoratów honoris causa do czasu podjęcia 

uchwały przez Senat, 

6) prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną Rady Wydziału oraz komisji 

powoływanych na wydziale, 

7) kompletuje dokumentację do minimum kadrowego do prowadzenia kierunków  

oraz do uprawnień do nadania stopni, 

8) realizuje działania związane z bieżącą działalnością statutową wydziałów, 

9) gromadzi dane do oceny parametrycznej wydziałów, 

10) prowadzi obsługę administracyjną Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, 

11) przygotowuje wnioski i raporty dla komisji akredytacyjnych, 

12) sporządza projekty porozumień o prowadzenie: ćwiczeń, zajęć praktycznych  

i praktyk studentów. 

2. Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  

i  Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego ponadto prowadzi: 

1) obsługę administracyjną procesu rekrutacji studiów prowadzonych w języku 

angielskim,  

2) rozliczenia godzin dydaktycznych wypracowanych w ramach programów 

anglojęzycznych, 
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3) działania związane z promocją programów anglojęzycznych. 

 

Pion Kanclerza 

 

§ 37 

Kancelaria  

Kancelaria wykonuje obsługę Kanclerza, Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych  

i Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury, a w szczególności: 

1) prowadzi obsługę administracyjno-organizacyjną Kanclerza i Zastępców 

Kanclerza,  

2) prowadzi obsługę kancelaryjną Uniwersytetu, 

3) przyjmuje, rozdziela i prowadzi bieżącą korespondencję wpływającą do Kanclerza  

i Zastępców Kanclerza oraz przygotowuje korespondencję, z wyłączeniem spraw 

należących do właściwości innych jednostek organizacyjnych, 

4) organizuje i obsługuje spotkania oraz uroczystości organizowane przez Kanclerza  

i Zastępców Kanclerza, 

5) koordynuje prace o charakterze ogólnouczelnianym zlecone przez Kanclerza  

i Zastępców Kanclerza, 

6) prowadzi książkę kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Uniwersytecie, 

7) prowadzi Archiwum. 

 

§38 

Dział BHP i Ochrony Środowiska 

Dział BHP i Ochrony Środowiska wykonuje zadania związane z zapewnieniem  

w Uniwersytecie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,  

a w szczególności: 

1) kontroluje przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2) bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych 

stanowiskach pracy, 

3) sporządza analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propozycje 

przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieżenie 

zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, 

4) bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, przyczyn 

zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje realizację wniosków 

wynikających z tych ustaleń,  

5) prowadzi szkolenia pracowników i studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

6) wykonuje zadania wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

 

§ 39 

Dział Informatyki  

Dział Informatyki administruje systemami informatycznymi, a w szczególności: 

1) zarządza urządzeniami infrastruktury sieciowej i serwerowej Uniwersytetu, 
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2) zarządza systemami informatycznymi Uniwersytetu wdrożonymi przez Dział 

Informatyki oraz nadzoruje zarządzanie pozostałymi systemami informatycznymi, 

3) monitoruje pracę urządzeń, systemów oraz oprogramowania użytkowego, 

4) zabezpiecza wykonanie bieżących kopii bezpieczeństwa systemów administracji 

oraz gromadzonych na nich zasobów użytkowników, 

5) udziela, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, wsparcia technicznego 

użytkownikom w zakresie problemów związanych z funkcjonowaniem systemów 

informatycznych,  

6) weryfikuje potrzeby jednostek administracyjnych w zakresie wyposażenia w sprzęt 
informatyczny, moduły sieci strukturalnej oraz oprogramowanie, 

7) prowadzi rejestr licencji na oprogramowanie komputerowe, 

8) współpracuje z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, 

9) współpracuje z Samodzielną Pracownią Informatyki Medycznej i Badań Jakości 

Kształcenia w zakresie potrzeb studentów na usługi związane z serwerami 

studenckimi, 

10) współpracuje z działami informatyki szpitali klinicznych. 

 

§ 40 

Dział Inwentaryzacji Majątku  

Dział Inwentaryzacji Majątku przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych,  

a w szczególności: 

1) sporządza plany inwentaryzacji, 

2) podejmuje działania mające na celu właściwe przygotowania pól spisowych do 

przeprowadzenia inwentaryzacji, 

3) bierze udział w pracach zespołów spisowych realizujących plan inwentaryzacji 

ciągłej, zdawczo – odbiorczej, doraźnej, 

4) prowadzi postępowania wyjaśniające w celu ustalenia różnic inwentaryzacyjnych, 

5) przedkłada analizy i wnioski dotyczące gospodarowania składnikami majątkowymi  

w Uniwersytecie, 

6) organizuje i sprawuje obsługę Komisji Inwentaryzacyjnej, 

7) sprawuje nadzór nad realizacją umów o odpowiedzialności materialnej 

pracowników, którym powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia.  

 

§ 41 

Dział Funduszy Zewnętrznych 

Dział Funduszy Zewnętrznych wykonuje zadania w zakresie administrowania projektami 

współfinansowanymi z funduszy zewnętrznych, w tym europejskich, a w szczególności: 

1) informuje jednostki organizacyjne Uniwersytetu o możliwościach uzyskania 

finansowania z funduszy zewnętrznych, w tym o aktualnych konkursach  

i wytycznych, 

2) prowadzi doradztwo w zakresie wniosków dotyczących projektów badawczych, 

dydaktycznych, edukacyjnych oraz infrastrukturalnych współfinansowanych  

ze środków zewnętrznych,  

3) koordynuje działania związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych  

o przyznanie środków w ramach funduszy zewnętrznych, 
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4) nadzoruje i koordynuje działania związane z zawieraniem umów o dofinansowanie 

projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, 

5) prowadzi obsługę projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych 

poprzez zapewnienie kadry zarządzającej projektem oraz kontrolę projektów 

realizowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu, pod kątem zgodności 

realizacji projektu z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz zawartej umowy  

o dofinansowanie, 

6) prowadzi odrębną dokumentację każdego projektu umożliwiającą pełny monitoring  

i kontrolę jego realizacji, 

7) współpracuje z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i płatniczymi  

w zakresie realizacji projektów zewnętrznych, 

8) prowadzi na stronie internetowej Uniwersytetu działalność promocyjną  
i informacyjną projektów zewnętrznych realizowanych przez Uniwersytet,  

9) przechowuje dokumentację realizowanych projektów zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w umowie o dofinansowanie.  

 

§ 42 

Dział Promocji i Informacji  

Dział Promocji i Informacji wykonuje zadania w zakresie promocji i informacji,  

a w szczególności: 

1) dba o  wizerunek Uniwersytetu, 

2) przygotowuje materiały, zbiera i opracowuje informacje dla Rzecznika,  

3) organizuje imprezy adresowane do społeczności Uniwersytetu, miasta  

i województwa, 

4) tworzy materiały promocyjne, 

5) planuje i prowadzi działania promocyjne i marketingowe,  

6) uczestniczy w krajowych i międzynarodowych targach edukacyjnych,  

7) tworzy kampanie reklamowe w telewizji, prasie i radio, 

8) zbiera i opracowuje informacje o wydarzeniach w Uniwersytecie, jej pracownikach  

i studentach,  

9) sporządza plan budżetu zadań promocyjnych, 

10) koordynuje wygląd strony internetowej Uniwersytetu oraz prowadzi stronę 
Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

§ 43 

Dział Zamówień Publicznych 

Dział Zamówień Publicznych zajmuje się organizacją postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, a w szczególności: 

1) weryfikuje wnioski o udzielenie zamówień publicznych, 

2) nadzoruje szacowanie wartości zamówień publicznych, 

3) dokonuje wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, 

4) opracowuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, 
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5) przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości 

przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

6) prowadzi obsługę formalno-prawną postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) prowadzi korespondencję w zakresie postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

8) prowadzi rejestr zamówień publicznych, 

9) koordynuje zamówienia publiczne udzielane przez Uniwersytet, 

10) sporządza opinie w sprawach z zakresu zamówień publicznych,  

11) przygotowuje propozycje stanowiska Uniwersytetu przed instytucjami i organami 

upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w zakresie zamówień publicznych. 

 

§ 44 

Dział Zaopatrzenia  

Dział Zaopatrzenia wykonuje zadania w zakresie zakupów aparatury, urządzeń, sprzętu, 

wyposażenia oraz materiałów na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,  

a w szczególności:  

1) przygotowuje plan zakupów z uwzględnieniem źródeł finansowania, 

2) realizuje zakupy celem bieżącego zaopatrzenia jednostek organizacyjnych,  

3) sprawuje nadzór nad terminowością dostaw i ich zgodności z zawartymi umowami, 

4) prowadzi ewidencję ilościową, rodzajową i wartościową zakupionych materiałów, 

5) prowadzi postępowania reklamacyjne w zakresie realizowanych umów, 

6) uczestniczy w odbiorze wyposażenia, 

7) wystawia dokument przyjęcia środka trwałego na stan Uniwersytetu i oznakowuje 

przedmiotowe składniki mienia,  

8) organizuje spedycję dostaw transportem Uniwersytetu lub innym transportem 

zleconym, 

9) dokonuje formalności spedycyjnych i celnych związanych z dostawami z importu,  

10) prowadzi gospodarkę gazami technicznymi,  

11) prowadzi magazyn główny oraz dokumentację obrotu towarowego. 

 

§ 45 

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej  

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej prowadzi sprawy związane z organizacją  
i realizacją kontroli instytucjonalnej oraz sprawdzaniem wykonania zaleceń wydanych  

w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej, a w szczególności:  

1) opracowuje w porozumieniu z Kanclerzem roczne plany kontroli, 

2) przeprowadza kontrole problemowe, planowane i doraźne w jednostkach 

administracyjnych w zakresie działalności gospodarczej, finansowej  

i organizacyjnej, 

3) przeprowadza kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych, 
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4) wykonuje inne czynności i zadania wchodzące w zakres kontroli wewnętrznej 

zlecone przez władze Uniwersytetu. 

 

§ 46 

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Ppoż.  

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Ppoż. wykonuje zadania związane z zapewnieniem  

w Uniwersytecie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

1) prowadzi sprawy związane z ochroną przeciwpożarową oraz sprawuje nadzór nad 

właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów Uniwersytetu,  

2) weryfikuje dokumentację prac remontowych, zmian sposobu użytkowania 

pomieszczeń, obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony 

przeciwpożarowej, 

3) prowadzi dokumentację związaną z ochroną przeciwpożarową poszczególnych 

obiektów, 

4) prowadzi gospodarkę podręcznym sprzętem ppoż. (naliczenia potrzeb, przeglądy, 

legalizacje, naprawy), 

5) uczestniczy w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania 

pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. 

 

Pion Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych 

 

§ 47 

Dział Administracyjno-Gospodarczy 

Dział Administracyjno-Gospodarczy wykonuje zadania związane z administrowaniem  

i eksploatacją obiektów oraz terenów Uniwersytetu, a w szczególności: 

1) administruje obiektami Uniwersytetu, 

2) sprawuje nadzór nad utrzymaniem porządku oraz należytym stanem obiektów i ich 

otoczenia, 

3) uczestniczy w fizycznym przekazaniu i odbiorze nieruchomości użytkownikom, 

4) odpowiada za zabezpieczenie obiektów Uniwersytetu,  

5) wykonuje drobne bieżące naprawy,  

6) weryfikuje dokumenty w zakresie rozliczeń usług komunalnych, 

7) dokonuje odczytów zużycia mediów na potrzeby najemców, 

8) odpowiada za obsługę sal wykładowych, szatni i zwierzętarni, 

9) przygotowuje pomieszczenia dydaktyczne do uroczystości uczelnianych  

i egzaminów, 

10) zapewnia odbiór i dostarczanie przesyłek pocztowych i korespondencji wewnętrznej, 

11) świadczy usługi transportowe na rzecz Uniwersytetu oraz zapewnia sprawność 
techniczną pojazdów samochodowych, 

12) dokonuje fizycznej likwidacji mienia. 
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§ 48 

Dział Spraw Socjalnych Pracowników  

Dział Spraw Socjalnych Pracowników wykonuje zadania związane z potrzebami socjalnymi 

pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów, a w szczególności: 

1) informuje o prowadzonej przez Uniwersytet działalności finansowanej ze środków 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

2) prowadzi sprawy dotyczące pomocy finansowej udzielanej pracownikom, 

emerytom i rencistom, 

3) pozyskuje i udostępnia pracownikom, emerytom i rencistom bilety na imprezy 

kulturalne i rozrywkowe, 

4) prowadzi i organizuje działalność sportowo-rekreacyjną oraz sprawy związane  

z wypoczynkiem pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin, 

5) organizuje imprezy okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin oraz emerytów  

i rencistów, 

6) prowadzi sprawy administracyjno-gospodarcze związane z działalnością Ośrodka 

Wczasowego w Barlinku i Ośrodka Wczasowego w Dziwnowie, 

7) prowadzi kartoteki osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń finansowanych 

lub współfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

oraz prowadzi rejestr udzielanych świadczeń finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

8) sporządza dokumenty źródłowe ustalające kwoty dopłat udzielonych  

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przekazuje do właściwej jednostki 

merytorycznej, 

9) prowadzi obsługę administracyjną Komisji Socjalnej. 

 

Pion Zastępcy Kanclerza ds. Infrastruktury 
 

§ 49
 

Dział Aparatury  

Dział Aparatury wykonuje zadania w zakresie kontroli stanu aparatury, urządzeń i sprzętu,  

a w szczególności: 

1) wykonuje bieżącą kontrolę stanu aparatury, urządzeń i sprzętu, 

2) opiniuje pod względem technicznym wnioski na zamawianą aparaturę, urządzenia  

i sprzęt,   

3) przeprowadza techniczny, jakościowy i ilościowy odbiór aparatury, urządzeń  
i sprzętu oraz uczestniczy przy ich uruchomieniu przy udziale Działu 

Technicznego, 

4) wystawia dokument przyjęcia środka trwałego na stan Uniwersytetu i oznakowuje 

przedmiotowe składniki mienia,  

5) zgłasza naprawy gwarancyjne,  

6) sporządza i aktualizuje harmonogramy przeglądów technicznych aparatury, 

urządzeń i sprzętu,  

7) przeprowadza planowe przeglądy i konserwacje aparatury, urządzeń i sprzętu,  

8) wydaje opinie o stanie technicznym aparatury, urządzeń i sprzętu lub zleca 

wykonanie opinii, 
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9) typuje do napraw lub kasacji aparaturę, urządzenia i sprzęt, 

10) nadzoruje przygotowanie, realizację oraz rozliczenie zleceń usług serwisowych 

wykonanych przez serwisy zewnętrzne, 

11) nadzoruje paszporty techniczne/dowody urządzeń. 

 

§ 50 

Dział Techniczny  

Dział Techniczny obsługuje działalność inwestycyjną i remontową Uniwersytetu oraz 

sprawuje bieżący nadzór nad stanem technicznym użytkowanych nieruchomości,                             

a w szczególności: 

1) opracowuje roczne plany: inwestycyjny i remontowy, 

2) przygotowuje procesy inwestycyjne i remontowe, 

3) sprawuje nadzór nad realizacją inwestycji i remontów, w tym stanu zaawansowania 

rzeczowego i finansowego, 

4) dokonuje odbioru i rozlicza prowadzone inwestycje i remonty, 

5) uzyskuje i kompletuje opinie, ekspertyzy techniczne i decyzje właściwych instytucji  

i urzędów w sprawach inwestycyjnych i remontowych,  

6) prowadzi dokumentację formalno-prawną i techniczną nieruchomości, 

7) prowadzi kontrolę użytkowanych obiektów (m.in. zgodność z przeznaczeniem),  

8) prowadzi kontrolę stanu nieruchomości oddanych do używania,  

9) nadzoruje i organizuje przeglądy i kontrole sprawności technicznej obiektów 

budowlanych, 

10) prowadzi i przechowuje dokumentację techniczną i eksploatacyjną 
administrowanych nieruchomości,  

11) prowadzi i przechowuje książki obiektów budowlanych,  

12) prowadzi gospodarkę w obszarze elektronicznych systemów alarmowych: 

sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, 

sygnalizacji pożaru i oddymiania, 

13) współuczestniczy w przeprowadzaniu technicznego, jakościowego i ilościowego 

odbioru aparatury, urządzeń i sprzętu oraz przy ich uruchomieniu, 

14) sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości. 

 

Pion Kwestora 
 

§ 51 

Dział Ewidencji Majątku  

Dział Ewidencji Majątku prowadzi ewidencję składników majątkowych w układzie 

rodzajowym wg miejsc użytkowania z uwzględnieniem podziału na jednostki organizacyjne, 

a w szczególności: 

1) prowadzi ewidencję rzeczowych składników majątkowych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

2) weryfikuje i dekretuje dokumenty dotyczące środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, 
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3) rozlicza amortyzację i sporządza rozdzielniki kosztów amortyzacji, 

4) prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową składników majątkowych stanowiących 

własność Uniwersytetu, 

5) przygotowuje dane do sprawozdawczości finansowej z zakresu rzeczowych 

składników majątkowych, 

6) rozlicza księgowo nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne, 

7) prowadzi ewidencję wartościową księgozbioru Biblioteki Głównej, 

8) rozlicza inwentaryzację składników majątkowych,   

9) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, 

10) sporządza deklaracje podatkowe podatku od nieruchomości, 

11) prowadzi obsługą administracyjną przeprowadzonych kasacji. 
 

§ 52 

Dział Finansowy 

Dział Finansowy prowadzi rozliczenia finansowe bezgotówkowe i gotówkowe,  

a w szczególności: 

1) kompletuje dokumenty źródłowe do sporządzania planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu, 

2) prowadzi gospodarkę finansową Uniwersytetu w zakresie wszelkiego rodzaju 

rozrachunków i rozliczeń bezgotówkowych i gotówkowych, 

3) współpracuje z bankami prowadzącymi rachunki Uniwersytetu oraz obsługuje 

elektroniczne systemy bankowe, 

4) prowadzi rejestr rachunków bankowych Uniwersytetu, 

5) negocjuje lokowanie wolnych środków pieniężnych, 

6) kompletuje i dokonuje kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów płatniczych 

oraz wykonuje płatności w imieniu Uniwersytetu, 

7) rozlicza zaliczki, delegacje i zwrot wydatków w oparciu o otrzymane dokumenty, 

8) wystawia faktury sprzedaży usług oraz faktury za najem pomieszczeń,  

9) prowadzi rejestr zakupu i sprzedaży w celu rozliczenia podatku VAT, rozlicza 

podatek VAT i sporządza deklaracje podatkowe Uniwersytetu, 

10) prowadzi obsługę finansową pracowników, studentów, doktorantów oraz rozlicza 

odpłatności za studia, 

11) prowadzi rejestr rozrachunków rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, 

12) sprawuje bezpośredni nadzór nad kasą Uniwersytetu. 

 

§ 53 

Dział Księgowości 

Dział Księgowości zajmuje się organizacją i prowadzeniem ewidencji księgowej operacji 

gospodarczych, a w szczególności: 

1) prowadzi syntetyczną i analityczną ewidencję kosztów wszystkich rodzajów 

działalności Uniwersytetu, 
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2) zajmuje się analizą kont, uzgodnieniami sald kont rozrachunkowych, 

ewidencjonowaniem i rozliczaniem zaliczek pobranych przez pracowników, 

3) współpracuje przy tworzeniu zakładowego planu kont, uwzględniającego potrzeby 

ewidencji kosztów wszystkich rodzajów działalności Uniwersytetu, 

4) prowadzi wstępną windykację należności od dłużników, 

5) prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów magazynowych materiałów  

i produktów,  

6) sporządza zestawienia do wykonywania analiz finansowych, sprawozdań  
i wniosków aplikacyjnych o środki dla Uniwersytetu, 

7) sporządza sprawozdawczość finansową Uniwersytetu. 

 

§ 54 

Dział Płac  

Dział Płac zajmuje się naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń pracowniczych,  

a w szczególności: 

1) nalicza wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy  

oraz umów zlecenia i umów o dzieło, 

2) sporządza listy wypłat wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zasiłków 

finansowanych przez ZUS, stypendiów pracowniczych i doktoranckich, 

3) prowadzi ewidencję wypłacanych wynagrodzeń, 

4) dokonuje potrąceń z wypłat wynagrodzeń, 

5) sporządza listy wypłat dodatkowych należności w oparciu o informacje źródłowe 

otrzymane z  działu spraw socjalnych pracowników, 

6) odpowiada za prawidłowe naliczenia i rozliczenia podatku dochodowego od wypłat 

wynagrodzeń oraz sporządza roczne rozliczenia PIT, 

7) ustala obowiązek, zgłasza i wyrejestrowuje do ubezpieczeń społecznych  

i zdrowotnych zleceniobiorców, doktorantów oraz osoby przebywające na urlopach 

macierzyńskich i wychowawczych,   

8) nalicza obligatoryjne składki ZUS oraz odpowiada za prawidłowe i terminowe 

rozliczenia z ZUS, 

9) prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń grupowych na życie pracowników, 

10) wystawia zaświadczenia o zarobkach na wniosek pracowników oraz żądania 

stosownych organów. 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz 

Rektor PUM 
 

 


