
Zarządzenie nr 5/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

z dnia 29 stycznia 2021 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 Uchwałach nr 52 i 53        

(2020/2021) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

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

1) w § 30 ust. 3 pkt 4 Regulaminu zastępuje się słowo „zastępca” słowem „zastępcy”;  

2) w § 33 ust. 2 pkt 3 Regulaminu zastępuje się wszystkie słowa „zastępca” słowem 
„zastępcy”; 

3) § 43 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Ponadto do obowiązków kwestora należy: 

1) doradztwo i współdecydowanie w podejmowaniu strategicznych decyzji  
w Uczelni; 

2) udział w kształtowaniu i realizacji strategii finansowej Uczelni; 

3) optymalizowanie procesów finansowych oraz systemu raportowania w Uczelni; 

4) ocena projektów dydaktycznych, naukowych, rozwojowych i infrastrukturalnych 
pod względem finansowym;  

5) nadzór nad opracowywaniem rocznych planów rzeczowo-finansowych; 

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

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

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

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

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

11) nadzór nad opracowywaniem projektów wewnętrznych aktów normatywnych 
wydawanych przez rektora, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, oraz 



projektów wszelkich wewnętrznych aktów normatywnych związanych z finansami 
Uczelni; 

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

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

14) kierowanie pracą pracowników podległych komórek organizacyjnych  
i samodzielnych stanowisk pracy.”; 

4) w § 43 Regulaminu, po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9, które otrzymują następujące 
brzmienie: 

„8. Powierzone zadania kwestor wykonuje przy pomocy bezpośrednio podległych mu 
zastępców, tj. zastępcy kwestora do spraw rachunkowości i zastępcy kwestora do spraw 
finansowych. Podział zadań do wykonania pomiędzy kwestora a zastępców ustala 
kwestor stosownie do bieżących potrzeb. 

9. W przypadku nieobecności kwestora na posiedzeniach, w szczególności Rady Uczelni, 
Senatu i Kolegium Rektorskiego, reprezentuje go zastępca do spraw finansowych.  
W pozostałych sprawach zastępcy wykonują zadania i obowiązki kwestora według 
kompetencji.”; 

5) § 44 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 44 

1. Kwestorowi podlegają: 

1) zastępcy kwestora; 

2) Sekretariat Kwestora; 

3) Dział Rachunkowości Zarządczej; 

4) Dział Rachunkowości Finansowej; 

5) Zespół Księgowości Majątkowej. 

2. Sekretariat Kwestora podlega bezpośrednio kwestorowi. 

3. Dział Rachunkowości Zarządczej podlega bezpośrednio zastępcy kwestora do spraw 
finansowych. 

4. Dział Rachunkowości Finansowej i Zespół Księgowości Majątkowej podlegają 
bezpośrednio zastępcy kwestora do spraw rachunkowości.”; 

6) § 47 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 47 

1. Zastępcy kwestora zastępują kwestora oraz pomagają kwestorowi w kierowaniu 
pracą kwestury i wykonują część zadań kwestora, stosownie do upoważnień  
i pełnomocnictw udzielonych przez rektora. 

2. Zastępcy kwestora muszą spełniać warunki przewidziane dla głównego księgowego 
jednostki sektora finansów publicznych. 



3. Zastępców kwestora powołuje i odwołuje rektor. 

4. Zastępcy kwestora odpowiadają bezpośrednio przed kwestorem za realizację zadań 
określonych niniejszym Regulaminem. 

5. W przypadku nieobecności jednego z zastępców kwestora, jego zadania i obowiązki 
wykonuje obecny zastępca kwestora.”; 

7) § 48 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 48 

Do podstawowych zadań zastępcy kwestora do spraw rachunkowości należy: 

1) kierowanie pracą Działu Rachunkowości Finansowej i Zespołu Księgowości 
Majątkowej oraz nadzór nad ich pracą; 

2) bieżąca kontrola dokumentów księgowych oraz sprawowanie kontroli prawidłowości 
operacji księgowych; 

3) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich zmian  
związanych m.in. z ustalaniem i usprawnianiem obiegu dokumentacji finansowo-
księgowej, polityki rachunkowości, zasad kontroli wewnętrznej; 

4) współpraca z kwestorem w dostosowywaniu polityki rachunkowości do potrzeb 
informacji wewnętrznej i sprawozdawczości zewnętrznej (w tym: aktualizacja  
i weryfikacja uczelnianego planu kont, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, metod 
wyceny aktywów i pasywów); 

5) nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowywaniem deklaracji podatkowych; 

6) okresowa bieżąca kontrola i analiza sald poszczególnych kont księgowych; 

7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Uczelni oraz sprawozdania  
z wydatkowania subwencji; 

8) nadzór nad prawidłową organizacją rachunkowości, zgodną z przepisami Ustawy, 
ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi do nich, polityką rachunkowości 
Uczelni, a także z wewnętrznymi aktami normatywnymi Uczelni; 

9) bieżąca kontrola prawidłowości obiegu dokumentów księgowych; 

10) nadzór nad zgodnością realizacji wydatków z ewidencją księgową oraz akceptowanie 
pod względem finansowym zapotrzebowań na dostawy, usługi i roboty budowlane 
zamawiane przez Uczelnię; 

11) nadzór nad prawidłowym przechowywaniem ksiąg rachunkowych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz 
nadzór nad zapewnieniem ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych 
prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego.”; 

8) po § 48 Regulaminu dodaje się § 48a, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 48a 

Do podstawowych zadań zastępcy kwestora do spraw finansowych należy: 

1) kierowanie pracą Działu Rachunkowości Zarządczej oraz nadzór nad jego pracą; 

2) bieżąca kontrola dokumentów finansowo-księgowych oraz sprawowanie kontroli 



prawidłowości źródeł finansowania; 

3) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich zmian 
związanych m.in. z ustalaniem zasad finansowania i realizacji zakupów oraz gospodarki 
finansowej Uczelni; 

4) współpraca z kwestorem w projektowaniu zasad budżetowania, systemu 
raportowania i przygotowywaniu materiałów na potrzeby zarządcze Władz Uczelni oraz 
Rady Uczelni; 

5) nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowywaniem planu rzeczowo-
finansowego Uczelni oraz sprawozdania z jego wykonania; 

6) bieżąca kontrola stopnia realizacji budżetu oraz płynności Uczelni oraz zgłaszanie 
kwestorowi wszelkich zagrożeń w gospodarce finansowej Uczelni; 

7) nadzór nad zgodnością realizacji wydatków z planem rzeczowo-finansowym oraz 
akceptowanie pod względem finansowym zapotrzebowań na dostawy, usługi i roboty 
budowlane zamawiane przez Uczelnię; 

8) kontrola wykorzystywania środków finansowych (w tym: subwencji, dotacji, funduszy 
oraz pochodzących z innych jednostek finansujących); 

9) współudział w przygotowaniu sprawozdania z wydatkowania subwencji; 

10) bieżąca kontrola prawidłowości obiegu dokumentów finansowych; 

11) bieżąca kontrola dokumentów finansowych oraz sprawowanie kontroli 
prawidłowości transakcji finansowych; 

12) nadzór nad prawidłową organizacją obsługi źródeł finansowania w systemie ERP.”; 

9) w § 6 pkt 1 załącznika nr 5 do Regulaminu wszystkie słowa „zastępcy” zastępuje się 
słowem „zastępców”; 

10) w § 6 pkt 2 załącznika nr 5 do Regulaminu wyrażenie „zastępcy kwestora” zastępuje się 
wyrażeniem „zastępców kwestora”; 

11) w załączniku nr 5 do Regulaminu uchyla się § 8 i wpisuje w to miejsce adnotację 
„skreślony”; 

12) przed § 13 załącznika nr 5 do Regulaminu w miejsce podtytułu „JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA” wpisuje się podtytuł 
„JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA DO 
SPRAW RACHUNKOWOŚCI”;  

13) po § 14 załącznika nr 5 do Regulaminu dodaje się § 15, poprzedzony podtytułem 
„JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE BEZPOŚREDNIO PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA DO 
SPRAW FINANSOWYCH”, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ 

(DRZ) 

§ 15 

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.”; 

14) w załączniku nr 8 do Regulaminu w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym w pozycji nr 5 
w miejsce nazwy „Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations” wraz  
z symbolem „KPEiPR” wpisuje się nazwę „Katedra Ekonomii Informacji” wraz  
z symbolem „KEI”; 

15) w załączniku nr 8 do Regulaminu zmianie ulegają zapisy dotyczące pionu kanclerza  
w następujący sposób:  
„1. Kanclerz – K 

2. Zastępca kanclerza – kwestor – ZKK  

3. Zastępca kanclerza do spraw technicznych – ZKT  

4. Zastępca kwestora do spraw rachunkowości – ZKWR 

5. Zastępca kwestora do spraw finansowych – ZKWF  

6. Sekretariat Kanclerza – SK 

7. Sekretariat Kwestora – SKW 

8. Centrum Informatyki  – CI 

9. Dział Organizacyjny – OR 

10. Dział Zamówień Publicznych – DZP 

11. Dział Zarządzania Infrastrukturą – DZI 

12. Dział Zarządzania Domami Studenckimi – DZDS 

13. Dział Inwestycji i Remontów – DIR 

14. Zakład Graficzny – ZG 

15. Dział Rachunkowości Zarządczej – DRZ 

16. Dział Rachunkowości Finansowej – DRF 

17. Zespół Księgowości Majątkowej – ZKM”; 

16) w załączniku nr 11 dotychczasowego schematu struktury organizacyjnej Instytutu 
Ekonomiczno-Społecznego wstawia się schemat z uwzględnieniem powyższych zmian; 

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

18) 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 lutego 2021 roku. 

         REKTOR 

 

           (prof. dr hab. Maciej Żukowski) 


