
Zarządzenie nr 115/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

z dnia 1 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
wprowadzonego Zarządzeniem nr 31/2019 Rektora UEP (ze zm.) 

 

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(j.t. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85, ze zm.) i § 26 ust. 2 pkt 19 Statutu UEP z dnia 26 kwietnia 2019 

roku (ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Senatu wyrażonej w Uchwale nr 33 (2020/2021) 

zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu 
organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: 

1) wykreślenie w § 3 Regulaminu słowa „administracji”; 

2) § 18 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Pion rektora tworzą: 

1) Instytut Ekonomii; 

2) Instytut Ekonomiczno-Społeczny; 

3) Instytut Finansów; 

4) Instytut Gospodarki Międzynarodowej; 

5) Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej; 

6) Instytut Marketingu; 

7) Instytut Nauk o Jakości; 

8) Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami; 

9) Instytut Zarządzania; 

10) Biuro Rektora; 

11) Zespół Radców Prawnych; 

12) Dział Spraw Pracowniczych; 

13) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych; 

14) Audytor Wewnętrzny; 

15) Stanowisko do spraw BHP; 

16) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej; 

17) Stanowisko do spraw Obronnych; 



18) Stanowisko Koordynatora do spraw Akredytacji Międzynarodowych; 

19) Inspektor Ochrony Danych; 

20) Uczelniany Koordynator do spraw Systemu POL-on.”; 

3) w § 30 Regulaminu uchyla się ust. 2 i wpisuje w to miejsce adnotację „skreślony”; 

4) w § 30 ust. 3 pkt 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) kanclerz i zastępcy kanclerza;”; 

5) w § 39 ust. 5 pkt 1 lit. a Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„a) zawiera umowy najmu/dzierżawy obiektów Uczelni albo ich części (z wyłączeniem sal 
dydaktycznych),”; 

6) w § 40 w ust. 1 Regulaminu po słowie „podlegają” dodaje się słowo „bezpośrednio”; 

7) w § 40 w ust. 1 Regulaminu uchyla się pkt 6-9 i wpisuje w te miejsca adnotacje 
„skreślony”; 

8) w § 40 ust. 2 Regulaminu otrzymują następujące brzmienie: 

„2. Kanclerz nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych bezpośrednio mu 
podlegających, a także jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za bhp i ppoż. oraz 
płace w zakresie wskazanym przez rektora w upoważnieniu.”; 

9) w § 40 uchyla się ust. 3 i 4 i wpisuje w te miejsca adnotację „skreślony”; 

10) § 41 Regulaminu otrzymują następujące brzmienie: 

„1. Powierzone zadania kanclerz wykonuje przy pomocy bezpośrednio podległych mu 
zastępców, tj. zastępcy kanclerza – kwestora i zastępcy kanclerza do spraw technicznych. 
Podział zadań do wykonania pomiędzy kanclerza a zastępców ustala kanclerz stosownie 
do bieżących potrzeb. 

2. Zastępcy kanclerza zastępują go w następującej kolejności: w pierwszej kolejności 
zastępca kanclerza – kwestor, następnie zastępca kanclerza do spraw technicznych. 

3. Zastępcy Kanclerza nadzorują pracę jednostek organizacyjnych, które im bezpośrednio 
podlegają. 

4. Zakres obowiązków kwestora i zastępcy kanclerza do spraw technicznych ustala rektor 
po zasięgnięciu opinii kanclerza.”; 

11) § 42 - § 46 Regulaminu otrzymują następujące brzmienie: 

„§ 42 

1. Kwestor jest głównym księgowym i zastępcą kanclerza. 

2. Kwestor służbowo podlega bezpośrednio kanclerzowi. 

3. Kwestora powołuje i odwołuje rektor. 

§ 43 

1. Obowiązki i uprawnienia kwestora, jako głównego księgowego, regulują odrębne 
przepisy. Wykonując powierzone przez rektora zadania, określone w art. 54 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, kwestor podlega rektorowi i ponosi 



przed nim odpowiedzialność. 

2. Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
dotyczącego praw i obowiązków głównych księgowych jednostki sektora finansów 
publicznych, do obowiązków głównego księgowego – kwestora, należą obowiązki 
powierzone przez kierownika jednostki – rektora w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki; 

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  
z planem finansowym; 

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

3. Ponadto do obowiązków kwestora należy: 

1) nadzór nad opracowywaniem rocznych planów rzeczowo-finansowych; 

2) kontrola wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz nadzór nad sporządzaniem 
raportów dla rektora i kanclerza o sytuacji finansowej Uczelni; 

3) nadzór nad przygotowaniem sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-
finansowego w celu zatwierdzenia przez Radę Uczelni; 

4) nadzór nad przygotowaniem sprawozdania finansowego w celu zatwierdzenia 
przez Radę Uczelni; 

5) nadzór nad przygotowywaniem bieżących analiz ekonomicznych dla celów 
zarządczych oraz analiz dla potrzeb planowania działalności Uczelni; 

6) nadzorowanie realizacji przyjętej strategii Uczelni w zakresie dotyczącym pionu 
kanclerza; 

7) nadzór nad opracowywaniem projektów wewnętrznych aktów normatywnych 
wydawanych przez rektora, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, oraz 
projektów wszelkich wewnętrznych aktów normatywnych związanych z finansami 
Uczelni; 

8) potwierdzanie zgodności umów zawieranych przez Uczelnię z planem rzeczowo-
finansowym; 

9) nadzór nad ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłatą 
zobowiązań; 

10) kierowanie pracą pracowników podległych komórek organizacyjnych  
i samodzielnych stanowisk pracy.  

4. W przypadku nieobecności kanclerza, kwestor podejmuje decyzje wynikające ze 
stosunku pracy pracowników podległych kanclerzowi komórek organizacyjnych (urlopy, 
nadgodziny, delegacje, premie) oraz wykonuje zadania i obowiązki kanclerza zgodnie  
z udzielonymi przez rektora i kanclerza pełnomocnictwami i upoważnieniami.  

5. W celu realizacji swoich zadań kwestor ma prawo: 

1) uzyskiwać od kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, w formie ustnej lub 
pisemnej, niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu 



dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień; 

2) określać tryb wykonywania przez inne jednostki organizacyjne Uczelni prac 
niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji 
księgowej kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej; 

3) do odmowy podpisu nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym została 
ujęta operacja gospodarcza niemająca pokrycia w budżecie lub planie finansowym;  
o odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach kwestor zawiadamia pisemnie 
rektora i kanclerza; 

4) opiniować stronę finansową wniosków kierowników jednostek organizacyjnych  
o sfinansowanie wszelkiego rodzaju wydatków; 

5) korzystać ze wszystkich uprawnień, jakie posiadają kierownicy jednostek 
organizacyjnych, a w szczególności: 

a) przedstawiać kanclerzowi wnioski w sprawach awansowania, przeszeregowania 
pracowników kwestury oraz przyznawania im nagród i odznaczeń w terminach 
ogólnie przyjętych w Uczelni, 

b) udzielać urlopów pracownikom bezpośrednio podległym kwestorowi. 

6. Kwestor współdziała z kanclerzem w sprawach związanych z: 

1) określeniem zasad zabezpieczenia składników majątkowych Uczelni 
wykorzystywanych przez podległe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska 
pracy; 

2) planowaniem i finansowaniem działalności inwestycyjnej; 

3) planowaniem i finansowaniem gospodarki remontowej; 

4) innymi sprawami zleconymi przez rektora. 

7. Służby finansowo-księgowe, planistyczne i controllingowe działające w Uczelni 
określane są zbiorczo jako kwestura. 

§ 44 

1. Kwestorowi podlegają: 

1) zastępca kwestora; 

2) Sekretariat Kwestora; 

3) Dział Rachunkowości Zarządczej; 

4) Dział Rachunkowości Finansowej; 

5) Zespół Księgowości Majątkowej. 

2. Dział Rachunkowości Zarządczej i Sekretariat Kwestora podlegają bezpośrednio 
kwestorowi. 

3. Dział Rachunkowości Finansowej i Zespół Księgowości Majątkowej podlegają 
bezpośrednio zastępcy kwestora. 

§ 45 

1. Zastępcę kanclerza do spraw technicznych powołuje i odwołuje rektor na wniosek 



kanclerza. 

2. Zastępca kanclerza do spraw technicznych podlega bezpośrednio kanclerzowi i jest 
odpowiedzialny przed kanclerzem za działalność podlegających temu zastępcy jednostek 
organizacyjnych oraz za realizację powierzonych mu zadań, w tym określonych 
niniejszym Regulaminem. 

3. W sprawach finansowych zastępca kanclerza do spraw technicznych współdziała  
z kwestorem.  

§ 46 

1. Do zakresu działania zastępcy kanclerza do spraw technicznych należy całość 
zagadnień związanych z realizacją inwestycji i remontów oraz innych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych, a także zapewnienie warunków technicznych sprawnego 
funkcjonowania Uczelni. 

2. Do zakresu działania zastępcy kanclerza do spraw technicznych należy  
w szczególności:  

1) nadzorowanie działalności podległych mu bezpośrednio jednostek organizacyjnych 
administracji, kontrola wykonania przez te jednostki zadań oraz podejmowanie 
działań mających na celu optymalizację pracy wyżej wymienionych jednostek; 

2) nadzorowanie przygotowywania przez podległe mu jednostki organizacyjne 
planów rzeczowo-finansowych merytorycznego obszaru działalności; 

3) nadzorowanie wykonania planów rzeczowo-finansowych podległych mu jednostek; 

4) nadzorowanie i wykonanie zadań dotyczących inwestycji, remontów oraz 
utrzymania infrastruktury Uczelni (w tym domów studenckich UEP); 

5) ścisła współpraca z służbami BHP i ppoż.; 

6) przygotowywanie dla kanclerza informacji stanowiących podstawę do 
podejmowania decyzji zarządczych; 

7) inicjowanie i nadzorowanie procesu przygotowywania projektów wewnętrznych 
aktów normatywnych dotyczących podległych mu jednostek organizacyjnych oraz 
innych, zleconych przez władze Uczelni, opiniowanie – w zakresie swojej właściwości 
– projektów wewnętrznych aktów normatywnych przygotowanych przez inne 
jednostki organizacyjne;  

8) analizowanie bieżących spraw wpływających do niego i przygotowywanie opinii  
i informacji niezbędnych do ich załatwienia; 

9) podejmowanie decyzji dotyczących stosunku pracy pracowników podległych mu 
jednostek organizacyjnych (urlopy, nadgodziny, delegacje, premie) w zakresie 
wynikającym z obowiązujących aktów normatywnych i udzielonych mu przez rektora 
pełnomocnictw;   

10) prezentowanie, w ramach Uczelni i na zewnątrz, uzgodnionego z kanclerzem 
stanowiska dotyczącego prowadzonych przez kanclerza spraw; 

11) wykonywanie innych bieżących zadań zleconych przez kanclerza, należących do 
jego właściwości; 



12) wykonywanie innych zadań wynikających z udzielonych przez rektora Uczelni 
upoważnień i pełnomocnictw. 

3. Na podstawie stosownych upoważnień zastępca kanclerza do spraw technicznych: 

1) zatwierdza dowody wypłaty oraz podpisuje listy płac, czeki, polecenia przelewu, 
rachunki i wnioski o zaliczkę i rozliczenia zaliczek, dokonuje również czynności  
w systemach bankowości elektronicznej; 

2) wykonuje czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego, dotyczące 
udzielania zamówień publicznych oraz zawiera umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

3) zawiera w imieniu Uczelni umowy dotyczące utrzymania infrastruktury Uczelni, 
korzystania z obiektów Uczelni, zamawiania robót i usług; 

4) zawiera w imieniu Uczelni umowy z pracownikami Uczelni płatne  
z bezosobowego funduszu płac w zakresie działalności komórek organizacyjnych  
i samodzielnych stanowisk pracy w jednostkach organizacyjnych bezpośrednio mu 
podlegających do kwoty 4 000,00 zł (po uzgodnieniu z kanclerzem zasadności 
zawarcia); 

5) podejmuje decyzje i dokonuje czynności dotyczące inwentaryzacji majątku zgodnie 
z aktualną instrukcją inwentaryzacyjną oraz kasacji składników majątkowych zgodnie 
z aktualną instrukcją kasacyjną. 

4. Zastępcy kanclerza do spraw technicznych podlegają bezpośrednio: 

1) Dział Zarządzania Infrastrukturą; 

2) Dział Zarządzania Domami Studenckimi; 

3) Dział Inwestycji i Remontów; 

4) Zakład Graficzny. 

5. W przypadku nieobecności kanclerza oraz zastępcy kanclerza – kwestora, zastępca 
kanclerza do spraw technicznych podejmuje decyzje wynikające ze stosunku pracy 
pracowników podległych kanclerzowi komórek organizacyjnych (urlopy, nadgodziny, 
delegacje, premie) oraz wykonuje zadania i obowiązki kanclerza zgodnie z udzielonymi 
odpowiednio przez rektora i kanclerza pełnomocnictwami i upoważnieniami.” 

12) w § 49 w ust. 6 Regulaminu po wyrażeniu „koordynatora wyznacza rektor” dodaje się 
wyrażenie „po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu”; 

13) w Załączniku nr 1 do Regulaminu uchyla się § 17 i § 18 i wpisuje w to miejsce adnotację 
„skreślony”;  

14) § 3 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„3) Zespół do spraw Osób z Niepełnosprawnościami;”; 

15) w § 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Do podstawowych zadań Zespołu do spraw Osób z Niepełnosprawnościami należy: 

1) stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału  
w procesie przyjmowania do uczelni w celu odbywania kształcenia, kształceniu  
i prowadzeniu działalności naukowej;  



2) podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających 
studentom, doktorantom UEP i pracownikom z niepełnosprawnościami udział w życiu 
społeczności akademickiej lub utrudniających kształcenie się albo prowadzenie 
działalności naukowej;  

3) bieżąca obsługa studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;  

4) integracja studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w społeczności 
akademickiej;  

5) promowanie UEP wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez 
informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w UEP osób  
z niepełnosprawnościami) jako instytucji przyjaznej studentom i doktorantom  
z niepełnosprawnościami;  

6) informowanie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami o sprawach 
bieżących, możliwościach uzyskania pomocy materialnej, wsparcia w procesie 
dydaktycznym i prowadzeniu działalności naukowej;  

7) reprezentowanie Uczelni m.in. na konferencjach, seminariach dotyczących tematu 
niepełnosprawności;  

8) współpraca z pełnomocnikami rektorów do spraw osób z niepełnosprawnościami  
i studentów z niepełnosprawnościami  w innych uczelniach wyższych w celu wymiany 
doświadczeń i realizowania wspólnych działań;  

9) współpraca z instytucjami rządowymi (m.in. Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, PFRON) i samorządowymi (m.in. 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu, Pełnomocnikiem Miasta Poznania do spraw Osób  
z Niepełnosprawnościami) oraz organizacjami, których statutowym zadaniem jest 
wspieranie osób z niepełnosprawnościami;  

10) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć 
dydaktycznych studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami, którzy nie są  
w stanie standardowo realizować programu studiów;  

11) kształtowanie postaw środowiska akademickiego wobec osób  
z niepełnosprawnościami;  

12) gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej studiujących  
i kształcących się na UEP studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;  

13) udzielanie pomocy pracownikom jednostek organizacyjnych UEP prowadzącym 
zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci lub doktoranci  
z niepełnosprawnościami;  

14) opiniowanie wniosków kierowanych przez studentów i doktorantów 
z niepełnosprawnościami do rektora, komisji stypendialnych lub dyrektorów studiów  
w sprawach objętych regulaminem studiów;  

15) przygotowywanie sprawozdań z działalności Zespołu do spraw Osób  
z Niepełnosprawnościami dla władz Uczelni.”; 

16) w Załączniku nr 5 do Regulaminu pod tytułem „PION KANCLERZA” wpisuje się podtytuł 
„JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE KANCLERZOWI”; 



17) w § 1 Załącznika nr 5 do Regulaminu wszystkie wyrażenia „zastępcy (niebędącego 
kwestorem)” zastępuje się słowem „zastępców”; 

18) § 6 - § 12 Załącznika nr 5 do Regulaminu otrzymują następujące brzmienie: 

„JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO 

ZASTĘPCY KANCLERZA – KWESTOROWI 

SEKRETARIAT KWESTORA 

(SKW) 

§ 6 

Do podstawowych zadań Sekretariatu Kwestora należy: 

1) obsługa sekretarska i organizacyjna kwestora i jego zastępcy, a w szczególności: 

a) przyjmowanie interesantów zgłaszających się do kwestora i jego zastępcy, 
prowadzenie terminarza spraw, przyjęć interesantów i spotkań, 

b) wstępne opracowywanie spraw wpływających do kwestora i jego zastępcy, 
przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich załatwienia oraz propozycji 
sposobu załatwienia spraw, 

c) przyjmowanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w sprawach należących 
do kompetencji kwestora i jego zastępcy oraz podległych im jednostek 
organizacyjnych, przekazywanie korespondencji do dalszego procedowania innym 
osobom i jednostkom w oparciu o dekretację kwestora i jego zastępcy, 

d) obsługa dedykowanych skrzynek poczty elektronicznej, 

e) prowadzenie dzienników korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 

f) obsługa organizacyjna i sekretarska narad i spotkań kwestora i jego zastępcy; 

2) wykonywanie innych poleceń kanclerza, kwestora, zastępcy kanclerza do spraw 
technicznych i zastępcy kwestora.  

§ 7 

1. Sekretariat Kwestora wykonuje czynności związane z uruchomieniem procedur 
zamówień publicznych w przypadkach i zakresie określonym w odrębnych wewnętrznych 
aktach normatywnych oraz nadzoruje prawidłową realizację takich zamówień. 

2. Sekretariat Kwestora upoważniony jest do dysponowania środkami publicznymi  
w zakresie określonym w zarządzeniu rektora w sprawie zamówień publicznych. 

 

DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ 

(DRZ) 

§ 8 

1. Dział Rachunkowości Zarządczej składa się z: 

1) Zespołu Controllingu; 

2) Zespołu Budżetowania. 



2. Do zadań Zespołu Controllingu należą w szczególności: 

1) elementy controllingu operacyjnego w zakresie:  

a) współpracy z Zespołem Budżetowania przy sporządzaniu rocznego planu 
rzeczowo-finansowego Uczelni i jego korekt oraz sprawozdań z wykonania planu 
rzeczowo-finansowego, 

b) wykonywania kompleksowych i tematycznych analiz finansowo-ekonomicznych 
na zlecenie kierownictwa Uczelni, 

c) przygotowania materiałów wspomagających podejmowanie decyzji przez 
władze Uczelni, 

d) prowadzenia rachunku kosztów, 

e) wspomagania zarządzania płynnością finansową Uczelni, 

f) współpracy z Komisją Rektorską do spraw Analizy Finansowej i Controllingu, 

g) współpracy z Pełnomocnikiem Rektora do spraw koordynacji kontroli zarządczej;  

2) elementy controllingu strategicznego w zakresie:  

a) analiz strategicznych, 

b) współuczestniczenia i doradzania przy formułowaniu celów strategicznych oraz 
proponowania działań służących ich osiągnięciu, 

c) przygotowywania sprawozdania z realizacji strategii i jej monitorowania, 

d) organizacji spotkań strategicznych dla pracowników, 

e) koordynowania i obsługi projektów benchmarkingowych wewnętrznych  
i zewnętrznych, 

f) przygotowywania propozycji i dokonywania pomiaru osiągnięć komórek 
organizacyjnych i pracowników, 

g) ogólnopolskiego rankingu uczelni wyższych Perspektywy. 

Zespół Controllingu wspiera władze Uczelni w zakresie zagadnień związanych  
z controllingiem strategicznym Uczelni. 

3. Zakres działalności Zespołu Budżetowania w Uczelni obejmuje: 

1) przygotowywanie rocznego planu rzeczowo-finansowego UEP oraz jego korekt  
w oparciu o plany cząstkowe poszczególnych jednostek organizacyjnych; 

2) przedkładanie wstępnych wersji planu rzeczowo-finansowego oraz jego korekt, 
zaakceptowanych przez kierownika Działu Rachunkowości Zarządczej, kwestorowi 
celem weryfikacji i akceptacji; 

3) zapewnienie zgodności planu rzeczowo-finansowego z przyjętą strategią rozwoju 
Uczelni; 

4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego  
i przedkładanie go, po zaakceptowaniu przez kierownika Działu Rachunkowości 
Zarządczej, do weryfikacji i akceptacji kwestora; 

5) sporządzanie planów wieloletnich Uczelni we współpracy z Zespołem Controllingu; 



6) kontrola kosztów, odpisywanie i potwierdzanie środków w budżetach komórek 
organizacyjnych Uczelni; 

7) przygotowywanie sprawozdań na portalach elektronicznej sprawozdawczości  
w zakresie obowiązków jednostki;  

8) sporządzanie sprawozdań okresowych; 

9) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO 

ZASTĘPCY KANCLERZA DO SPRAW TECHNICZNYCH 

DZIAŁ ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ 

(DZI) 

§ 9 

1. W ramach Działu Zarządzania Infrastrukturą funkcjonują:  

1) Zespół do spraw Administracyjno-Biurowych;  

2) Zespół Obsługi Budynków;  

3) Zespół do spraw Gospodarczych. 

2. Do podstawowych zadań Działu Zarządzania Infrastrukturą należy:  

1) w odniesieniu do Zespołu do spraw Administracyjno-Biurowych:  

a) organizowanie i realizacja przy współpracy z Zespołem do spraw gospodarczych 
prac związanych ze zmianami lokalizacji jednostek organizacyjnych w obiektach 
Uczelni, 

b) wyposażanie pracowników Uczelni w odzież ochronną, obuwie robocze, 

c) planowanie, weryfikacja bieżąca i nadzór nad budżetem Działu Zarządzania 
Infrastrukturą, 

d) koordynacja obsługi od strony organizacyjno-porządkowej wydarzeń  
i uroczystości w Uczelni (przy współpracy z Zespołem do spraw Gospodarczych), 

e) zabezpieczenie potrzeb Uczelni w zakresie usług telekomunikacyjnych, 

f) koordynacja rezerwacji i wynajmu sal wykładowych dla jednostek 
pozauczelnianych, 

g) realizowanie zapotrzebowań Działu Dydaktyki na sale wykładowe poza Uczelnią 
– rezerwacja, wynajem, sporządzanie umów, weryfikacja faktur, 

h) koordynacja i realizowanie zapotrzebowań jednostek organizacyjnych Uczelni 
na drobne usługi świadczone przez zewnętrznych wykonawców w ramach budżetu 
i zadań Działu we współpracy z Zespołem Obsługi Budynków i Zespołem do spraw 
Gospodarczych, 

i) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem usług 
transportowych na potrzeby Uczelni oraz wykorzystaniem własnych środków 
transportu, w szczególności kontrolowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców 



(wystawianie, ewidencjonowanie i weryfikacja kart drogowych) oraz rozliczanie 
eksploatacji pojazdów, 

j) koordynacja przygotowywania wymaganych przepisami prawa deklaracji i 
sprawozdań, w zakresie zadań Działu, zarówno na potrzeby organów 
zewnętrznych, jak i władz Uczelni,  

k) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją mienia Uczelni, w tym:  

 opracowywanie projektu rocznego harmonogramu inwentaryzacji 
pieniężnych i rzeczowych składników majątku,  

 organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji planowych oraz 
dodatkowych  

 (w przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, zdarzeń losowych 
itp.),  

 współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie prac 
przygotowawczych do przeprowadzenia inwentaryzacji,  

 współpraca z Komisją Inwentaryzacyjną w zakresie wyjaśnienia 
występujących różnic inwentaryzacyjnych oraz przekazywanie uwag  
o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w toku spisu,  

 prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu prac 
inwentaryzacyjnych; 

2) w odniesieniu do Zespołu Obsługi Budynków: 

a) zabezpieczenie majątku Uczelni przed włamaniem, kradzieżą, zalaniem, 
pożarem, w szczególności poprzez wyposażenie administrowanych obiektów w 
odpowiedni sprzęt ppoż., całodobową obsługę portierni, nadzór nad pracą 
zewnętrznych firm wykonujących na rzecz Uczelni usługi ochrony osób i mienia, 

b) administrowanie budynkami wraz z majątkiem znajdującym się w budynkach 
(z wyłączeniem majątku przypisanego konkretnym jednostkom organizacyjnym), 

c) niezwłoczne zgłaszanie kanclerzowi oraz organom ścigania spraw związanych 
z utratą lub zniszczeniem mienia Uczelni,  

d) prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z parkingów UEP oraz 
pozwoleniami na wjazd na teren Uczelni, 

e) planowanie i organizowanie odpowiedniej obsługi dozorowej, 

f) zapewnienie obsługi szatni w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, 

g) zapewnienie należytego stanu technicznego budynków, instalacji  
i urządzeń poprzez wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji, napraw  
i remontów realizowanych siłami własnymi lub we współpracy z Działem 
Inwestycji i Remontów; 

h) kontrola jakości wykonywanych usług porządkowych, 

i) ustalanie harmonogramów pracy i rozliczanie czasu pracy pracowników; 

j) planowanie, weryfikacja bieżąca i nadzór nad budżetem Działu Zarządzania 



Infrastrukturą w zakresie kompetencji Zespołu Obsługi Budynków, 

k) przygotowywania wymaganych przepisami prawa deklaracji i sprawozdań,  
w zakresie zadań Zespołu Obsługi Budynków, zarówno na potrzeby organów 
zewnętrznych, jak i władz Uczelni, 

l) przeglądy pomieszczeń oraz zlecanie napraw i konserwacji, a także potrzeb 
remontowych, 

m) nadzór nad pracą stacji transformatorowych, węzłów cieplnych, hydroforowni 
oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji − we współpracy z Działem Inwestycji i 
Remontów,   

n) planowanie i zamawianie materiałów oraz sprzętu do bieżącej eksploatacji 
administrowanych obiektów, 

o) realizacja obowiązków wynikających z umów o korzystanie z obiektów UEP  
w zakresie zadań Działu Zarządzania Infrastrukturą, 

p) wykonywanie przy współpracy z Zespołem do spraw gospodarczych prac  
i zadań wynikających z poleceń Urzędu Dozoru Technicznego, Straży Pożarnej, 
inspektorów budowlanych, inspekcji sanitarnej, służb ochrony środowiska i bhp 
w zakresie zadań Działu Zarządzania Infrastrukturą; 

3) w odniesieniu do Zespołu do spraw Gospodarczych: 

a) wykonywanie oraz koordynowanie bieżących prac porządkowych 
ukierunkowanych na utrzymanie estetyki obiektów Uczelni oraz ich otoczenia, 

b) planowanie i organizowanie odpowiedniej obsługi eksploatacyjnej  
i konserwatorskiej oraz rozliczanie czasu pracy,  

c) prowadzenie warsztatu techniczno-konserwatorskiego, w tym wyposażenie 
warsztatu w sprzęt, urządzenia, narzędzia i materiały do wykonywania prac, 

d) planowanie, weryfikacja bieżąca i nadzór nad budżetem Działu Zarządzania 
Infrastrukturą w zakresie kompetencji Zespołu do spraw Gospodarczych, 

e) przygotowywanie wymaganych przepisami prawa deklaracji i sprawozdań,  
w zakresie zadań Zespołu do spraw Gospodarczych, zarówno na potrzeby władz 
Uczelni, jak i podmiotów zewnętrznych, 

f) prowadzenie ewidencji i wydawanie posiadanych na stanie materiałów 
eksploatacyjnych, technicznych oraz mebli i środków czystości, 

g) naprawa i konserwacja wyposażenie pomieszczeń, 

h) przygotowywanie sal dydaktycznych do zajęć i wydarzeń odbywających się  
w Uczelni, 

i) fizyczna obsługa relokacji jednostek i przemieszczeń wyposażenia oraz 
współudział w przygotowaniu wydarzeń organizowanych w Uczelni/przez 
Uczelnię, 

j) nadzór nad właściwym gospodarowaniem odpadami na terenie Uczelni, 

k) wykonywanie decyzji właściwych organów Uczelni dotyczących sposobu 
zagospodarowania składników mienia zużytego albo zbędnego, przy współpracy  



z Zespołem do spraw Administracyjno-Biurowych.  

3. Dział Zarządzania Infrastrukturą wykonuje czynności związane z uruchomieniem 
procedur zamówień publicznych w przypadkach i zakresie określonym w odrębnych 
wewnętrznych aktach normatywnych oraz nadzoruje prawidłową realizację takich 
zamówień. 

4. Dział Zarządzania Infrastrukturą jest upoważniony do dysponowania środkami 
publicznymi w zakresie określonym w zarządzeniu rektora w sprawie zamówień 
publicznych. 

DZIAŁ ZARZĄDZANIA DOMAMI STUDENCKIMI 

(DZDS) 

§ 10 

1. W ramach Działu Zarządzania Domami Studenckimi funkcjonują:  

1) Dom Studencki „Atol”; 

2) Domu Studencki „Dewizka”; 

3) Domu Studencki „Feniks”. 

2. Do podstawowych zadań Działu Zarządzania Domami Studenckimi należy: 

1) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych domów studenckich; 

2) dbanie o utrzymanie obiektów w stałej sprawności eksploatacyjnej – przy 
współpracy z Działem Inwestycji i Remontów; 

3) kwaterowanie studentów, w tym prowadzenie spraw meldunkowych oraz 
zawieranie umów zameldowania; 

4) prowadzenie wykazów inwentarzowych dla domów studenckich i ich wyposażenia,  

5) przygotowywanie propozycji zmiany lub aktualizacji zasad i regulacji dotyczących 
domów studenckich, w szczególności zasad zamieszkiwania w domach studenckich; 

6) zabezpieczenie we współpracy z Działem Zarządzania Infrastrukturą potrzeb 
domów studenckich w zakresie utrzymania czystości; 

7) prowadzenie działań związanych z podwyższeniem standardów wyposażenia 
obiektów i wnioskowanie o zakup wyposażenia na podstawie bieżących analiz 
potrzeb; 

8) planowanie i organizowanie odpowiedniej obsługi konserwatorskiej  
i portierskiej oraz rozliczanie czasu pracy pracowników; 

9) nadzorowanie pracy pracowników w domach studenckich oraz terminowości 
przygotowania wymaganej sprawozdawczości; 

10) zapewnienie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń, ściągalnością należności 
związanych z korzystaniem z domów studenckich; 

11) zapewnienie właściwego standardu obsługi klienta w domach studenckich; 

12) zabezpieczenie majątku domów studenckich przed dewastacją, kradzieżą, 
pożarem itp.; 



13) wyjaśnienie okoliczności powstałych szkód w majątku domów studenckich oraz 
egzekwowanie naprawy lub należności za powstałe szkody w mieniu spowodowane 
przez osoby korzystające z domów studenckich albo w nich przebywające;  

14) planowanie, weryfikacja bieżąca i nadzór nad budżetem domów studenkich; 

15) nadzorowanie właściwego rozmieszczenia użytkowników domów studenckich  
w celu optymalnego wykorzystania ich zasobów; 

16) udział w przygotowywaniu umów związanych z bieżącą eksploatacją domów 
studenckich; 

17) dbanie o należyte funkcjonowanie Internetu w domach studenckich przy 
współpracy z Centrum Informatyki; 

18) podejmowanie działań mających na celu koordynację pracy wszystkich domów 
studenckich według jednolitych standardów pracy; 

19) egzekwowanie jakości, terminowości oraz innych zobowiązań i zapisów umów  
z kontrahentami realizującymi usługi na rzecz domów studenckich oraz współpraca  
z dostawcami usług; 

20) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych  
i komunikatów dotyczących funkcjonowania domów studenckich z wyłączeniem 
spraw należących do właściwości Zespołu Spraw Socjalnych i Stypendialnych. 

3. Dział Zarządzania Domami Studenckimi wykonuje czynności związane  
z uruchomieniem procedur zamówień publicznych w przypadkach i zakresie określonym 
w odrębnych wewnętrznych aktach normatywnych oraz nadzoruje prawidłową 
realizację takich zamówień. 

4. Dział Zarządzania Domami Studenckimi jest upoważniony do dysponowania środkami 
publicznymi w zakresie określonym w zarządzeniu rektora w sprawie zamówień 
publicznych. 

 

DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 

(DIR) 

§ 11 

1. Do podstawowych zadań Działu Inwestycji i Remontów należy: 

1) organizowanie i przeprowadzanie procesów związanych z planowaniem, 
przygotowywaniem oraz realizacją i rozliczaniem inwestycji i remontów obiektów 
budowlanych Uczelni, zespołów pomieszczeń i poszczególnych pomieszczeń w tych 
obiektach; 

2) udział w opracowywaniu wniosków o pozyskanie zewnętrznych środków 
finansowych na realizację inwestycji i remontów oraz udział w rozliczaniu tych 
środków; 

3) zlecanie i nadzorowanie przygotowywania dokumentacji projektowej na realizację 
inwestycji budowlanych i remontów; 

4) zapewnienie należytego stanu technicznego budynków i instalacji oraz urządzeń 



stanowiących substancję budynków poprzez wykonywanie ich przeglądów, 
konserwacji, napraw i remontów; 

5) wykonywanie innych niż wymienione w pkt 4 zadań należących do obowiązków 
zarządcy obiektu budowlanego; 

6) prowadzenie dokumentacji technicznej użytkowanych obiektów w zakresie 
wymaganym przepisami prawa budowlanego; 

7) nadzór nad eksploatacją i konserwacją kotłowni, hydroforowni, węzłów cieplnych, 
stacji transformatorowych oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji; 

8) nadzór nad poprawnością działania sprzętu i instalacji związanych z ochroną ppoż. 
obiektów; 

9) organizacja i nadzór nad pracami technicznymi zleconymi z inicjatywy pracownika 
zatrudnionego na Stanowisku do spraw BHP i ppoż., służb sanitarno-
epidemiologicznych, służb ochrony środowiska oraz związanymi z wykonywaniem 
zaleceń pokontrolnych straży pożarnej, inspekcji pracy itp.; 

10) współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie eksploatowanych 
urządzeń; 

11) przygotowywanie statystyk i sprawozdań w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa oraz dla potrzeb wewnętrznych Uczelni i instytucji zewnętrznych, w tym m.in. 
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska; 

12) organizacja, nadzór i rozliczanie procesów zaopatrzenia Uczelni w media, tj. 
energię elektryczną, gaz, energię cieplną, wodę, olej opałowy oraz niezbędnych 
materiałów eksploatacyjnych w tych instalacjach; 

13) współpraca z Zespołem Budżetowania w zakresie planowania i realizacji 
inwestycji i remontów; 

14) wykonywanie innych prac w zakresie objętym zadaniami Działu, zgodnie  
z poleceniami władz Uczelni. 

2. Dział Inwestycji i Remontów wykonuje czynności związane z uruchomieniem procedur 
zamówień publicznych w przypadkach i zakresie określonym w odrębnych wewnętrznych 
aktach normatywnych oraz nadzoruje prawidłową realizację takich zamówień. 

3. Dział Inwestycji i Remontów jest upoważniony do dysponowania środkami publicznymi 
w zakresie określonym w zarządzeniu rektora w sprawie zamówień publicznych. 

ZAKŁAD GRAFICZNY 

(ZG) 

§ 12 

1. Zakład Graficzny jest działem w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

2. Do podstawowych zadań Zakładu Graficznego należy: 

1) realizacja zleceń uczelnianych oraz zleceń zewnętrznych w zakresie druku, 
powielania i prac introligatorskich posiadających akceptację osoby upoważnionej;  

2) druk książek, czasopism, materiałów naukowych oraz dydaktycznych, prac na tytuł 
i stopień naukowy, a także innych prac zleconych przez Wydawnictwo; 



3) rozsyłanie egzemplarzy obowiązkowych wydrukowanych pozycji do bibliotek, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

4) wykonywanie zleconych przez inne jednostki organizacyjne Uczelni druków 
akcydensowych, opracowań konferencyjnych, formularzy, ankiet, ulotek, katalogów, 
itp.; 

5) wykonywanie druków dla potrzeb organizacyjno-administracyjnych Uczelni; 

6) druk dyplomów, odpisów, suplementów oraz świadectw; 

7) prowadzenie rejestru wykonywanych prac i rozliczanie finansowe tych prac; 

8) stała aktualizacja zakresu usług i uaktualnianie cennika wykonywanych usług; 

9) zakup materiałów niezbędnych do wykonywania usług, przy współpracy z Działem 
Zamówień Publicznych, oraz ich rozliczanie i ewidencja; 

10) sporządzanie ofert i kalkulacji wykonywanych usług, prowadzenie rozliczeń  
i przygotowywanie na koniec miesiąca kalendarzowego informacji finansowych dla 
Działu Rachunkowości Finansowej; 

11) merytoryczne przygotowywanie postępowań mających na celu zamówienie usług 
obcych dotyczących prowadzonych zadań, np. na skład komputerowy, prace 
introligatorskie, prace wykańczalnicze itp., przygotowywanie umów dotyczących 
udzielanych zleceń; 

12) wykonywanie innych szczegółowych prac, zleconych przez kierownictwo Uczelni,   
w zakresie objętym zadaniami zakładu. 

3. Zakład Graficzny wykonuje czynności związane z uruchomieniem procedur zamówień 
publicznych w przypadkach i zakresie określonym w odrębnych wewnętrznych aktach 
normatywnych oraz nadzoruje prawidłową realizację takich zamówień. 

4. Zakład Graficzny upoważniony jest do dysponowania środkami publicznymi w zakresie 
określonym w zarządzeniu rektora w sprawie zamówień publicznych.” 

19) przed § 13 Załącznika nr 5 do Regulaminu w miejsce podtytułu „JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA” wpisuje się podtytuł „JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA”; 

20) w załączniku nr 8 do Regulaminu zmianie ulegają zapisy dotyczące pionu rektora  
w następujący sposób:  

„1. Rektor – R 

2. Instytut Ekonomii – IE 

3. Instytut Ekonomiczno-Społeczny – IES  

4. Instytut Finansów – IF 

5. Instytut Gospodarki Międzynarodowej – IGM 

6. Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej – IIEI  

7. Instytut Marketingu – IM 

8. Instytut Nauk o Jakości – INJ 



9. Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami – IRZF 

10. Instytut Zarządzania – IZ 

11. Biuro Rektora – BR 

12. Zespół Radców Prawnych – ZRP 

13. Dział Spraw Pracowniczych – DSP 

14. Zespół Ochrony Informacji Niejawnych – ZOIN 

15. Audytor Wewnętrzny – AW 

16. Stanowisko do spraw BHP – BHP 

17. Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej – Ppoż. 

18. Stanowisko do spraw Obronnych – SO 

19. Stanowisko Koordynatora do spraw  
     Akredytacji Międzynarodowych – KAM  

20. Inspektor Ochrony Danych – IOD 

21. Uczelniany Koordynator do spraw Systemu POL-on – UKSP”; 

21) w załączniku nr 8 do Regulaminu w pionie kanclerza w pozycji nr 2 w miejsce „Zastępca 
Kanclerza – ZK” wpisuje się „Zastępca Kanclerza – Kwestor – ZKK”,  

22) w załączniku nr 8 do Regulaminu w pionie kanclerza w pozycji nr 3 w miejsce „Zastępca 
Kanclerza – Kwestor – KW” wpisuje się „Zastępca Kanclerza do spraw technicznych – 
ZKT”;  

23) w załączniku nr 20 w miejsce dotychczasowego schematu struktury organizacyjnej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wstawia się schemat z uwzględnieniem 
powyższych zmian; 

24) w załączniku nr 21 dotychczasowego schematu struktury organizacyjnej pionu kanclerza 
wstawia się schemat z uwzględnieniem powyższych zmian.  

 

§ 2 

1. Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego UEP, uwzględniający zmiany, o których mowa 

w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

 

         REKTOR 

 

           (prof. dr hab. Maciej Żukowski) 

 


