
         
 

 
 

 
 

Obwieszczenie Nr 2/2011 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 16 czerwca 2011 r. 
 
 
 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  
Regulaminu organizacyjnego Politechniki Lubelskiej 

 
 
 

§ 1. 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 73  
ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej  o g ł a s z a m  jednolity tekst Regulaminu 
organizacyjnego Politechniki Lubelskiej, wydany Zarządzeniem Nr R-32/2005 
Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2005 r.,  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Nr: R-3/2006  
z dnia 6 stycznia 2006 r., R-37/2008 z dnia 31 czerwca 2008 r., R-7/2010 z dnia 24 
lutego 2010 r. oraz R-27/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r., stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszego obwieszczenia. 

 
§ 2. 

 
Integralną częścią obwieszczenia są także: 
1) schematy organizacyjne jednostek organizacyjnych administracji, sta-

nowiące załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia; 
2) wykaz symboli jednostek, komórek i samodzielnych stanowisk orga-

nizacyjnych Politechniki Lubelskiej, stanowiący załącznik nr 3 do ni-
niejszego obwieszczenia. 

 
 
 

                                                                      R e k t o r  
 

 
                                                                       Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
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Opracowanie na podstawie materiałów złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne  
- Kanclerz mgr inż. Mieczysław Hasiak 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Podstawa prawna 
 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 
1. Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 
2. Statut Politechniki Lubelskiej, 
3. obowiązujące akty prawne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego regulujące 

sprawy związane z administracją i gospodarką Uczelni, 
4. inne akty prawne regulujące zagadnienia gospodarki materiałowej i finansowej.  
 
 
2. Zakres opracowania 
 

Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Politechniki Lubel-
skiej, merytoryczny zakres działalności jednostek organizacyjnych administracji, 
kompetencje i zakres odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz zasady współ-
pracy jednostek organizacyjnych administracji. 
 
 
3. Znaczenie przyjętych skróconych określeń 
 

Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: 
 

- „Politechnika” – PL       -  Politechnika Lubelska 
 
- „działalność podstawowa”      -  działalność dydaktyczno-wychowawcza 
                                                       i naukowo-badawcza Politechniki 
 
- „jednostka działalności podstawowej” - jednostki organizacyjne wydziałów  

(instytuty i katedry) oraz jednostki ogólno-
uczelniane i międzywydziałowe wymienione  
w § 13, 14, 15, 16 i 17 Statutu Politechniki 
Lubelskiej  

                                                        
- „jednostki administracyjne”     - jednostki organizacyjne powołane do  
              zapewnienia właściwych warunków  
                                                       prowadzenia działalności podstawowej  
                                                       Politechniki. 
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4. Forma organizacyjna jednostek administracyjnych 
 

Jednostki administracyjne mogą przyjmować następujące formy: 
− dział, w którym mogą być utworzone: sekcje lub brygady, zespoły,  

stanowiska; 
− sekcja lub brygada; 
− zespół, biuro, sekretariat; 
− samodzielne stanowisko. 
 

5. Organizacja działu 
 

1. Dział jest podstawową jednostką administracyjną. O utworzeniu działu decydu-
je złożoność i zakres zadań. 

2. Działem kieruje kierownik, który nadzoruje pracę co najmniej czterech pra-
cowników. 

3. Kierownik działu podporządkowany jest odpowiednio rektorowi, prorektorowi, 
dziekanowi, kanclerzowi lub jego zastępcom, który kontroluje i egzekwuje re-
alizację decyzji władz Politechniki. 

4. Jeżeli w dziale zatrudnionych jest 10 lub więcej pracowników, może być utwo-
rzone stanowisko zastępcy kierownika działu. W wyjątkowych, szczególnie 
uzasadnionych złożonością pracy przypadkach, stanowisko zastępcy może być 
utworzone przy mniejszej liczbie pracowników w dziale. Zastępca kierownika 
działu podporządkowany jest kierownikowi działu. 

5. Sekcje lub brygady tworzy się w dziale, w którym ze względów merytorycz-
nych pożądane jest wyodrębnienie grupy pracowników. Sekcją kieruje kierow-
nik sekcji, podporządkowany kierownikowi działu. 

6. Dla usprawnienia pracy działu kierownik może utworzyć wewnętrzne zespoły 
stałe lub do wykonania określonej pracy. Pracę zespołu organizuje pracownik 
wyznaczony przez kierownika. 

 
6. Organizacja sekcji lub brygady 

 
1. Sekcja lub brygada jest samodzielną jednostką administracyjną, składającą się 

ze stanowisk pracy, których przedmiot działania jest jednorodny lub zbliżony. 
2. Sekcją lub brygadą kieruje kierownik-brygadzista podporządkowany odpo-

wiednio prorektorowi, kanclerzowi lub jego zastępcy, który kontroluje  
i egzekwuje realizację powierzonych zadań.  

 
7. Zespół, biuro, sekretariat lub samodzielne stanowisko 
 

Zespół, biuro, sekretariat lub samodzielne stanowisko jest samodzielną jed-
nostką administracyjną o jednorodnym przedmiocie działania. Ich pracę organizu-
je koordynator podporządkowany odpowiednio rektorowi, prorektorowi, dzieka-
nowi, kanclerzowi lub jego zastępcom, który kontroluje i egzekwuje realizację 
powierzonych zadań. 
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8. Struktura organizacyjna administracji Politechniki 
 

1. Schemat organizacyjny administracji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 
2. Struktura administracji centralnej obejmuje następujące piony: 

− Pion Rektora; 
− Pion Prorektora ds. Rozwoju Uczelni; 
− Pion Prorektora ds. Nauki; 
− Pion Prorektora ds. Studenckich; 
− Pion Kanclerza. 

 

Administracja wydziałowa obejmuje Wydziały: 
− Mechaniczny; 
− Elektrotechniki i Informatyki; 
− Budownictwa i Architektury; 
− Inżynierii Środowiska; 
− Podstaw Techniki; 
− Zarządzania. 

 
      Pracę jednostek administracyjnych w poszczególnych pionach nadzorują od-
powiednio: rektor, prorektorzy, kanclerz, a na wydziałach dziekani, dyrektorzy 
instytutów, kierownicy katedr. 
 
 
9. Akty prawne obowiązujące w Politechnice Lubelskiej  
 
1. W Politechnice Lubelskiej obowiązują: 

a) akty normatywne powszechnie obowiązujące; 
b) akty prawne resortowe; 
c) akty wewnątrzuczelniane. 

2. Akty wewnątrzuczelniane, o których mowa w ppkt 1 lit. c, wydawane są  
w formie pisemnej przez Senat, rektora lub z jego upoważnienia przez inne 
osoby. 

3. Akty wewnątrzuczelniane to: 
− uchwały Senatu; 
− zarządzenia; 
− decyzje; 
− pisma okólne; 
− komunikaty; 
− obwieszczenia. 

4. Uchwały Senatu rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa  
w § 23 Statutu Politechniki Lubelskiej.  

5. Zarządzeniami regulowane są zasadnicze dla Politechniki sprawy wymagające 
trwałego unormowania. 
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6. Decyzjami rozstrzygane są sprawy o charakterze indywidualnym lub których 
czas obowiązywania jest ściśle określony.  

7. Pisma okólne powiadamiają o czymś, co nie wchodzi w zakres przedmiotowy 
zarządzeń, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania Uczelni. 

8. Komunikatami są podawane do wiadomości pracowników, studentów, dokto-
rantów informacje o bieżącej działalności Politechniki Lubelskiej.   

8a.Obwieszczenia wydaje się w celu określenia jednolitego tekstu wewnętrznych  
     aktów prawnych. 
9. Zbiór aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych pro-

wadzi Radca Prawny. 
10. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzuczelnianych prowadzi Biuro Rektora  

i Organizacji Uczelni.  
11. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do gromadzenia aktów normatywnych 

powszechnie obowiązujących i resortowych dotyczących działania danej jed-
nostki oraz aktów wewnątrzuczelnianych.  

12. Wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do merytorycznego opra-
cowywania projektów aktów wewnątrzuczelnianych z zakresu swojej działal-
ności.  

13. W przypadku gdy akt, w którym mowa w pkt 12, w swej treści dotyczy rów-
nież działalności innej jednostki, przed jego ostatecznym wydaniem należy 
uzyskać akceptację kierownika tej jednostki.  

14. Po otrzymaniu projektu Biuro Rektora i Organizacji Uczelni nadaje aktom 
wewnątrzuczelnianym ostateczny kształt i po uzyskaniu podpisu dokonuje dys-
trybucji. 
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II. PION REKTORA  
 

1. Rektor 
 

Uczelnią kieruje rektor przy współudziale prorektorów, kanclerza, dziekanów 
wydziałów oraz Senatu. Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników Uczel-
ni, zwierzchnikiem i opiekunem młodzieży studenckiej oraz przewodniczącym 
Senatu. 

Zakres odpowiedzialności i uprawnień rektora określa ustawa Prawo  
o szkolnictwie wyższym oraz Statut Politechniki Lubelskiej. 

 

Do zakresu działania rektora należy w szczególności: 
1. Reprezentowanie Uczelni na zewnątrz. 
2. Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, w tym zarządzeń, decyzji, pism 

okólnych, komunikatów i obwieszczeń. 
3. Podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni przekraczające 

zakres zwykłego zarządu. 
4. Podejmowanie decyzji w sprawach struktur organizacyjnych Uczelni. 
5. Zatwierdzanie struktury przychodów i kosztów działalności dydaktycznej, na-

ukowej i administracyjnej. 
6. Podejmowanie decyzji finansowych w zakresie wydatków na wniosek prorekto-

rów i kanclerza, zaopiniowanych przez kwestora. 
7. Powoływanie komisji rektorskich oraz pełnomocników rektora, określanie za-

kresu ich zadań, uprawnień i kompetencji. 
8. Zawieszanie uchwał senatu i rad wydziałów, sprzecznych z ustawą Prawo  

o szkolnictwie wyższym czy Statutem Politechniki Lubelskiej, bądź naruszają-
cych ważny interes Uczelni. 

9. Zmiana lub uchylenie decyzji każdego podległego mu organu, jeśli decyzja ta 
jest sprzeczna z prawem, narusza interes publiczny albo nie jest zgodna  
z podstawowymi zadaniami Uczelni  

10. Podejmowanie działań zapewniających rozwój Uczelni. 
11. Kontrola wewnętrzna działalności Uczelni. 
12. Prowadzenie globalnej polityki kadrowej, płacowej i zatrudnienia, gospodaro-

wanie osobowym funduszem płac oraz funduszem świadczeń socjalnych Uczel-
ni. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie kompetencje rektora 
określa Statut Uczelni oraz ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 
 

1a. Stanowisko Sekretarza Rektora 
 

Do zakresu zadań Sekretarza Rektora należy w szczególności: 
 

1. Koordynowanie działań formalno-prawnych i organizacyjnych związanych  
z funkcjonowaniem Uczelni. 
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2. Prowadzenie spraw wynikających ze współpracy władz Uczelni z organami  
administracji państwowej, samorządowej oraz innymi instytucjami krajowymi  
i zagranicznymi. 

3. Inicjowanie i koordynacja współpracy z przedsiębiorcami, organizacjami  
gospodarczymi, towarzystwami naukowymi oraz instytucjami samorządu  
terytorialnego w sprawach związanych z działalnością Uczelni. 

4. Współudział w prowadzeniu działań związanych z promocją Uczelni. 
5. Koordynacja uroczystości i spotkań z udziałem władz Uczelni. 
6. Obsługa administracyjno-organizacyjna posiedzeń Konwentu Politechniki  

Lubelskiej. 
7. Współpraca z Towarzystwem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubel-

skiej, w tym utrzymywanie więzi z absolwentami Uczelni oraz organizowanie 
zjazdów absolwentów. 

 
 
2. Biuro Rektora i Organizacji Uczelni  

    
Do zakresu zadań Biura Rektora i Organizacji Uczelni należy  

w szczególności: 
 

1. Kompleksowa obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu rektora. 
2. Pełna obsługa administracyjna posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej  

i Kolegium Rektorskiego. 
3. Kompleksowa obsługa administracyjno-biurowa wszelkich narad i spotkań or-

ganizowanych przez rektora. 
4. Prowadzenie wszystkich prac organizacyjno-administracyjnych związanych  

z pracą Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
5. Organizowanie i obsługa imprez ogólnouczelnianych, m.in. inauguracji roku 

akademickiego i innych imprez okolicznościowych.  
6. Opracowywanie i wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych, ich ewi-

dencja i aktualizacja, przy współpracy z podstawowymi jednostkami organiza-
cyjnymi. 

7. Opracowywanie i aktualizacja struktury organizacyjnej Uczelni. 
8. Inicjowanie prac i współpraca z jednostkami i pionami organizacyjnymi  

w sprawach dotyczących opracowywania i aktualizacji wewnętrznych aktów 
prawnych.  

9. Kompletowanie i przechowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności 
wydziałów, jednostek organizacyjnych i pionów. 

10. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja składu osobowego komisji senackich, 
uczelnianych i rektorskich oraz komisji doraźnych. 

11. Redagowanie pism gratulacyjnych i okolicznościowych. 
12. Ewidencja i przechowywanie zawartych umów o współpracy z jednostkami 

zewnętrznymi oraz ze sponsorami. 
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13. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych oraz wszelkich wy-
dawnictw okolicznościowych. 

14. Prowadzenie serwisu informacyjnego rektora. 
15. Obsługa prasowa działalności Uczelni i współpraca z mediami. 
16. Wydawanie „Biuletynu Informacyjnego PL”. 
17. Współpraca z pełnomocnikami rektora. 
18. Nadzór i koordynacja opracowywania wszelkich materiałów analitycznych 

służących rektorowi do podejmowania decyzji.  
19. Realizacja doraźnych prac zleconych przez rektora. 

  
 

3. Dział Spraw Osobowych 
  

Do zakresu zadań Działu Spraw Osobowych należy w szczególności:  
1. Realizowanie przyjętej w Politechnice polityki kadrowej. 
2. Załatwianie spraw związanych z nawiązywaniem i zmianą stosunku pracy. 
3. Prowadzenie ewidencji osobowej (tradycyjnej i komputerowej) oraz akt  

osobowych pracowników. 
4. Koordynacja przygotowywania wniosków o nadanie pracownikom odznaczeń 

państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz wniosków o nagrody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

5. Koordynacja przygotowywania wniosków o nagrody rektora. 
6. Przygotowywanie i przedstawianie do decyzji rektora lub kanclerza zaopinio-

wanych przez właściwe organy dokumentów dotyczących awansowania, prze-
noszenia, karania i zwalniania pracowników. 

7. Ustalanie, na podstawie obowiązujących przepisów, prawa do urlopu wypo-
czynkowego i jego wymiaru oraz ewidencja i nadzór wykorzystania tych urlo-
pów. 

8. Ewidencjonowanie udzielonych urlopów dla poratowania zdrowia, bezpłat-
nych, szkoleniowych, okolicznościowych, naukowych oraz odbytych staży  
naukowych i zawodowych. 

9. Sporządzanie dla kwestury wykazów wykorzystania urlopów w celu naliczenia 
wynagrodzenia za urlop. 

10. Prowadzenie dokumentacji związanej z korzystaniem przez pracowników  
ze zwolnień lekarskich. 

11. Kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej oraz załatwianie spraw 
związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty. 

12. Prowadzenie ewidencji osób pracujących w warunkach szkodliwych dla zdro-
wia oraz dotkniętych chorobami zawodowymi. 

13. Prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników, sporządzanie wykazów 
pracowników objętych badaniami w danym roku kalendarzowym. 

14. Współpraca z Sekcją ds. BHP oraz Ochrony P.Poż. w zakresie szkolenia pra-
cowników. 
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15. Prowadzenie spraw z zakresu szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodo-
wego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

16. Prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej z przyznawaniem stypendiów 
doktorskich i habilitacyjnych. 

17. Inicjowanie działań związanych z okresową oceną nauczycieli akademickich 
oraz pracowników niebędących nauczycielami i prowadzenie dokumentacji  
z tego zakresu. 

18. Wystawianie, rejestrowanie i wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych, 
legitymacji służbowych oraz zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie. 

19. Nadzór w zakresie przestrzegania ustalonych w Politechnice zasad organizacji, 
porządku i dyscypliny pracy. 

20. Współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w Politechnice 
w zakresie uregulowanym stosownymi przepisami prawa. 

21. Współpraca z administracją wydziałów w zakresie awansów naukowych  
nauczycieli akademickich. 

22. Współdziałanie ze wszystkimi kierownikami jednostek organizacyjnych Poli-
techniki w sprawach pracowniczych zastrzeżonych do ich kompetencji. 

23. Bieżąca analiza stanu i struktury zatrudnienia oraz sporządzanie okresowych 
sprawozdań z tego zakresu. 

24. Ustalanie limitów na regulację wynagrodzeń, awanse i nagrody dla poszcze-
gólnych jednostek oraz kontrola ich wykorzystania. 

25. Opracowywanie sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń 
osobowych. 

26. Współpraca z kwesturą w sprawach dotyczących wykorzystania osobowego 
funduszu płac. 

 
 

4. Stanowisko Radcy Prawnego 
 

Zakres uprawnień i obowiązków radcy prawnego określa ustawa z dnia  
5 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, 
z późn. zm.). 

Do zakresu działania radcy prawnego należą zagadnienia i sprawy obsługi 
prawnej Politechniki Lubelskiej, a w szczególności: 

 

1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Politechniki, w tym udzielanie porad  
i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących pod-
stawowej działalności Politechniki i jej funkcjonowania. 

2. Opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów 
wewnętrznych aktów prawnych, w tym: regulaminów, instrukcji, zarządzeń 
oraz innych aktów prawnych. 

3. Opiniowanie spraw indywidualnych, w tym projektów decyzji, zgodnie  
z dekretacją rektora, prorektorów, kanclerza lub jego zastępców. 
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4. Występowanie w charakterze pełnomocnika Politechniki (w granicach udzielo-
nego przez rektora pełnomocnictwa) w postępowaniu sądowym, administra-
cyjnym oraz przed innymi organami. 

5. Opiniowanie projektów umów zawieranych przez Politechnikę z innymi pod-
miotami, w tym z kontrahentami zagranicznymi. 

6. Opiniowanie projektów zmian Statutu Politechniki i zmian jej struktury organi-
zacyjnej. 

7. Opiniowanie projektów umów z zakresu zamówień publicznych. 
8. Przygotowywanie pism procesowych w sprawach cywilnych, w tym dotyczą-

cych prawa pracy oraz postępowania administracyjnego. 
9. Nadzór prawny nad egzekucją należności Politechniki. 

10. Opieka prawna nad działalnością komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscy-
plinarnych. 

11. Dekretowanie i przekazywanie aktów prawnych do jednostek i komórek orga-
nizacyjnych.  

 
5. Stanowisko audytora wewnętrznego 

 
Zadania i uprawnienia audytora wewnętrznego reguluje ustawa z dnia  

2 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15  
poz. 148, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

 

Do podstawowych zadań audytora wewnętrznego należy: 
1. Przedstawianie rektorowi obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania  

Politechniki w zakresie gospodarki finansowej. 
2. Analiza prowadzonej w Politechnice gospodarki finansowej pod względem 

legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności. 
3. Kontrola przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach 

rachunkowych z dowodami księgowymi, zgodności sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych. 

4. Badanie systemów zarządzania i kontroli obowiązujących w Politechnice. 
5. Ocena systemu gospodarowania mieniem Politechniki. 
6. Ocena przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydat-

ków. 
7. Ocena efektywności wykorzystania środków będących w posiadaniu Politech-

niki. 
8. Analiza obszarów ryzyka występujących w działalności Politechniki. 
9. Coroczne sporządzanie planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z jego 

wykonania. 
10. Przedstawianie rektorowi wniosków zmierzających do usprawnienia funkcjo-

nowania Politechniki. 
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6. Stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ochrony informacji niejawnych należy 
w szczególności: 

 

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych poprzez realizację postanowień  
§ 20 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95). 

2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych poprzez realizację Rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 18, 
poz.162). 

3. Zapewnienie ochrony fizycznej jednostce organizacyjnej Politechniki reali-
zującej zadania związane z dostępem do informacji niejawnych poprzez  
zapewnienie środków ochrony fizycznej stosownie do wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 18, 
poz.156). 

4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów  
o ochronie tych informacji poprzez realizację Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 18, poz.156 i 161). 

5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów poprzez reali-
zację Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 168). 

6. Opracowywanie i aktualizacja planu ochrony Politechniki Lubelskiej stosownie 
do ustaleń MNiSzW i potrzeb własnych, nadzorowanie jego realizacji. 

7. Opracowywanie i aktualizacja planu postępowania z materiałami zawierający-
mi informacje niejawne. 

8. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według  
zasad określonych w rozdziale 8 Ustawy o ochronie informacji niejawnych.  

9. Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Politechniki  
i Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie realizacji 
ustawowych zadań. 

10. Współwykonawstwo zadań w zakresie planowania obronnego wynikające  
z dodatkowych ustaleń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

11. Uzyskanie dodatkowych uprawnień z mocy art.18 ust. 6 Ustawy o ochronie 
informacji niejawnych. 

12. Wykonywanie dodatkowych poleceń rektora dotyczących ochrony informacji 
niejawnych. 
                       
                                                                

7. Kancelaria Informacji Niejawnych  
  

Kancelaria Informacji Niejawnych stanowi wyodrębnioną komórkę organiza-
cyjną podległą bezpośrednio pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych. 
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Do podstawowych zadań Kancelarii Informacji Niejawnych należy:  
1. Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie oraz wysyła-

nie dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne. 
2. Prowadzenie rejestru dzienników, książek ewidencyjnych i teczek. 
3. Prowadzenie dziennika ewidencji. 
4. Prowadzenie książek doręczeń przesyłek miejscowych. 
5. Prowadzenie wykazu przesyłek nadanych. 
6. Prowadzenie rejestru wydanych przedmiotów do ewidencjonowania wydanych 

nośników do zapisów w postaci cyfrowej, dysków cyfrowych i taśm elektro-
magnetycznych. 

 
Kierownik Kancelarii Informacji Niejawnych kieruje samodzielnie cało-

kształtem działalności, za którą ponosi pełną jednoosobową odpowiedzialność wo-
bec pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Do podstawowych zadań 
kierownika należy: 
1. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów. 
2. Udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym; 
3. Egzekwowanie zwrotu dokumentów. 
4. Kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów 

w Kancelarii. 
5. Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami. 
6. Wykonywanie poleceń pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.  

 
 

8. Stanowisko ds. planowania obronnego  
 

Do zadań stanowiska ds. planowania obronnego należy w szczególności: 
  

W zakresie planowania obronnego: 
1. Przedstawianie rektorowi Politechniki propozycji realizacji zadań wynika-

jących z aktów normatywno-prawnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

2. Przygotowywanie dokumentacji planistycznej wynikającej z ustaleń Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wytycznych rektora. 

3. Aktualizacja planu operacyjnego. 
4. Realizacja zadań w zakresie reklamowania pracowników Politechniki Lubel-

skiej od obowiązku pełnienia służby w Wojsku Polskim w czasie ogłoszenia 
mobilizacji i wojny. 

5. Uzgadnianie z Wojskową Komendą Uzupełnień osób planowanych do nadania 
przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do Uczelnianej Formacji Obrony 
Cywilnej. 

6. Sporządzanie w powyższych sprawach sprawozdawczości. 
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W zakresie obrony cywilnej: 
 

1. Przedstawianie rektorowi – Szefowi Obrony Cywilnej PL, propozycji realizacji 
zadań wynikających z dokumentów Wojewody Lubelskiego – Przewodniczą-
cego WKO, Prezydenta Miasta Lublina – Szefa Obrony Cywilnej. 

2. Gromadzenie potrzebnej ilości sprzętu OC dla Uczelnianej Formacji Obrony 
Cywilnej i pracowników. 

3. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej obrony cywilnej 
oraz ewakuacji pracowników i studentów. 

4. Nadzorowanie zasad przechowywania i konserwacji sprzętu OC w magazy-
nach i prowadzenie jego ewidencji. 

5. Przygotowywanie sprawozdań i współpraca w zakresie obrony cywilnej  
z odpowiednimi służbami i jednostkami. 

 
9. Biuro Rzecznika Patentowego 

 
Do zadań Biura Rzecznika Patentowego należy w szczególności: 

1. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej Uczelni. 
2. Opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytko-

wych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Prowadzenie postępowania zgłoszeniowego i ochronnego przed Urzędem Pa-

tentowym RP. 
4. Prowadzenie postępowania spornego i stawiennictwo przed Sądem Patentowym 

Urzędu Patentowego RP. 
5. Obrót towarowy majątkiem niematerialnym Uczelni w ramach umów licencyj-

nych. 
6. Negocjacje umów licencyjnych i rozliczanie licencji. 
7. Wdrożenia rozwiązań chronionych i zgłoszonych do ochrony. 
8. Kompletowanie literatury patentowej polskiej i zagranicznej otrzymywanej  

w ramach umowy o współpracę z Urzędem Patentowym RP i udostępnianie jej 
zainteresowanym osobom. 

9. Prowadzenie informacji patentowej dla pracowników, studentów i osób zainte-
resowanych. 

10. Nadzór nad badaniami patentowymi studentów prowadzonymi w ramach prac 
dyplomowych i przejściowych. 

11. Udzielanie porad z zakresu wynalazczości i ochrony własności intelektualnej 
studentom i pracownikom Uczelni. 

12. Prowadzenie wakacyjnych praktyk dla studentów kierowanych przez wydzia-
łowych pełnomocników ds. praktyk. 
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III. PION PROREKTORA DS. ROZWOJU UCZELNI 
 

1. Prorektor ds. Rozwoju Uczelni 
 

Do zakresu działania prorektora ds. rozwoju należy w szczególności: 
1. Tworzenie strategii i programów rozwoju Uczelni. 
2. Wnioskowanie do rektora o powoływanie i odwoływanie kierowników jedno-

stek organizacyjnych administracji Uczelni. 
3. Prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem w zakresie odznaczeń  

państwowych, nagród Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
oraz nagród rektora. 

4. Podejmowanie decyzji dotyczących przyjęcia lub odrzucenia przez Uczelnię 
darowizny, zapisu lub spadku i nabycia lub zbycia przez Uczelnię składników 
mienia z zachowaniem odpowiednich przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i Statutu PL. 

5. Nadzór i kontrola nad działalnością Sekcji ds. BHP i Ochrony P.Poż. PL. 
6. Współpraca z organizacjami związkowymi i społecznymi działającymi  

w Uczelni. 
7. Gospodarka funduszem bezosobowym Uczelni, zawieranie umów w zakresie 

udzielonego przez Rektora upoważnienia. 
8. Nadzór nad realizacją umów najmu i dzierżawy pomieszczeń dydaktycznych. 
9. Współpraca z komisjami senackimi i uczelnianymi w zakresie zagadnień będą-

cych przedmiotem działalności prorektora ds. rozwoju Uczelni. 
10. Ustalanie założeń budżetu Uczelni. 
11. Nadzór nad działalnością finansową i gospodarnością pionów, wydziałów  

i administracji Uczelni, nadzór nad zamówieniami publicznymi. 
12. Koordynacja działalności w zakresie wdrażania zdecentralizowanego systemu 

finansowego Uczelni. 
13. Nadzór nad koordynacją prac w zakresie planowania i realizacji inwestycji 

Uczelni. 
14. Nadzór nad realizacją wykorzystania środków na zakupy aparatury naukowo-

badawczej, dydaktycznej, sprzętu komputerowego oraz nad prawidłową gospo-
darką aparaturą w Uczelni i jej wykorzystaniem. Podejmowanie decyzji  
w sprawach likwidacji lub zbycia aparatury naukowej i urządzeń oraz sprzętu 
komputerowego. 

15. Wnioskowanie o zmiany organizacyjne w Uczelni wynikające z potrzeb i roz-
woju działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. 

16. Koordynacja prac w zakresie pozyskiwania środków finansowych, w tym na 
inwestycje budowlane i remonty. 

17. Działania na rzecz rozwoju zasobów lokalowych i majątkowych Uczelni. 
18. Gospodarka pomieszczeniami pracowniczymi i dydaktycznymi. 
19. Organizacja uroczystości ogólnouczelnianych.  
20. Współpraca z Fundacją Rozwoju Politechniki Lubelskiej. 
21. Współpraca z Towarzystwem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubel-

skiej.  
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22. Utrzymywanie więzi Uczelni z jej absolwentami, organizacja zjazdów absol-
wentów. 

23. Organizacja uczelnianego systemu komputerowego, nadzór nad funkcjonowa-
niem i rozwojem systemu informatycznego, sieci komputerowej i internetu. 

24. Nadzór i kontrola działalności Centrum Informatycznego Politechniki Lubel-
skiej. 

25. Nadzór nad ochroną danych osobowych pracowników. 
26. Ocena działalności katedr i instytutów.  
27. Zastępowanie rektora na określony czas i na jego polecenie. 
28. Nadzór i kontrola działalności Centrum Innowacji i Zaawansowanych Techno-

logii Politechniki Lubelskiej. 
29. Nadzór i kontrola działalności Lubelskiego Centrum Transferu Technologii 

Politechniki Lubelskiej. 
30. Nadzór i kontrola działalności Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Poli-

techniki Lubelskiej. 
31. Nadzór i kontrola działalności Biura Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubel-

skiej. 
 
 
 
 

2. Sekretariat 
 

Do zadań sekretariatu prorektora ds. ogólnych należy w szczególności: 
1. Prowadzenie i rejestracja wychodzącej i przychodzącej korespondencji. 
2. Kierowanie do właściwych komórek decyzji i postanowień prorektora. 
3. Organizacja przyjęć interesantów i prowadzenie kalendarza spotkań. 
4. Prowadzenie bazy teleadresowej. 
5. Protokołowanie narad i spotkań. 
6. Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków wpływających do prorek-

tora oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie. 
7. Prowadzenie ewidencji wydatków z funduszu prorektora. 
8. Obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Poli-

techniki, Rektorskiej Komisji Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień oraz Senackiej 
Komisji ds. Budżetu i Finansów. 

9. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum. 
10. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych prorektora. 
11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych. 

 
 
 

3. Centrum Informatyczne Politechniki Lubelskiej 
 

 Do zadań Centrum Informatycznego należy w szczególności: 
1. Tworzenie, utrzymanie oraz rozwijanie systemów informatycznych wspierają-

cych zarządzanie Uczelnią. 
2. Analiza efektywności wykorzystania oraz jakości funkcjonujących systemów 

informatycznych. 
3. Usprawnianie funkcjonującego systemu informatycznego Uczelni.  
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4. Rozwój e-edukacji. 
5. Szkolenia w zakresie rozwijanych systemów informatycznych. 
6. Opracowywanie materiałów i dokumentacji w zakresie tworzonych i rozwija-

nych systemów informatycznych. 
7. Stały nadzór nad wprowadzanymi systemami informatycznymi. 
8. Koordynacja zakupów sprzętu i oprogramowania informatycznego we wszyst-

kich jednostkach organizacyjnych Uczelni. 
9. Inicjowanie i realizacja nowych projektów. 

10. Współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi działa-
jącymi w zakresie objętym celami centrum oraz innymi podmiotami zaintere-
sowanymi realizacją przyjętych przez centrum zadań. 

11. Inwentaryzacja zasobów Uczelni w zakresie sprzętu i oprogramowania. 
12. Redagowanie strony internetowej Uczelni. 
13. Współpraca z administratorami sieci i baz danych w zakresie określonym regu-

laminem centrum. 
14. Bieżąca konserwacja i modernizacja sieci i sprzętu. 

 
 

4.  Sekcja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej  
     Politechniki Lubelskiej  
 

 Do zadań sekcji ds. bhp oraz ochrony p. poż. należy w szczególności: 
1. Systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowni-

ków zasad i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie prze-
ciwpożarowej. 

2. Dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują  
zagrożenia wypadkowe oraz zagrożenia powstawania chorób zawodowych. 

3. Dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu ochrony przeciwpożarowej 
budynków, obiektów oraz terenów Uczelni. 

4. Przedkładanie rektorowi informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej w Uczelni oraz o źródłach zagrożeń wraz  
z wnioskami zmierzającymi do usunięcia występujących zagrożeń.  

5. Udział w opracowywaniu i kontrola realizacji planów poprawy warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.  

6. Występowanie do kierowników komórek organizacyjnych o uwzględnienie  
w planach pracy tych komórek zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz nadzorowanie ich  
wykonania. 

7. Opiniowanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej na poszczególnych stanowiskach pracy.  

8. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej przy opracowywaniu założeń i dokumentacji inwe-
stycyjnych i modernizacyjnych oraz nadzorowanie ich wykonania.  
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9. Udział w pracach dotyczących oceny dokumentacji inwestycyjnej oraz  
w odbiorach technicznych nowo budowanych lub przebudowywanych obiek-
tów, maszyn oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

10. Udział w opracowywaniu wniosków, wynikających z badań przyczyn i oko-
liczności wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe oraz kon-
trola realizacji tych wniosków. 

11. Udział w prowadzeniu postępowań wyjaśniających okoliczności i przyczyny 
pożarów w obiektach Uczelni. 

12. Udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych dotyczących pro-
blematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw-pożarowej. 

13. Współpraca z Działem Spraw Osobowych, w szczególności w zakresie orga-
nizacji szkoleń pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej. 

14. Współdziałanie z przemysłową służbą zdrowia w zakresie oceny stanu zdro-
wia pracowników Uczelni.  

15. Współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi i innymi instytucjami 
zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej. 

16. Inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji zagadnień ochrony pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej. 

17. Współdziałanie, koordynacja i nadzorowanie z innymi służbami prac przy 
realizacji zaleceń pokontrolnych, zewnętrznych organów kontrolnych  
w odniesieniu do poszczególnych jednostek organizacyjnych i obiektów 
Uczelni. 

18. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych. 
   
5. Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej 
 

Do zadań Centrum należy w szczególności: 
1. Organizowanie i realizacja badań i usług technicznych oraz pośrednictwo  

w ich realizacji przez jednostki Uczelni. 
2. Świadczenie usług badawczych, edukacyjnych i promocyjnych. 
3. Promocja i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych 

technologii, konstrukcji i innowacji. 
4. Stymulowanie bezpośredniej współpracy pomiędzy Uczelnią i przedsię-

biorstwami poprzez działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową. 
5. Inicjowanie, udział oraz pomoc w opracowywaniu międzynarodowych pro-

gramów badawczych oraz programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej, 
nauczycieli akademickich i inżynierów. 

6. Współpraca z instytucjami rządowymi, pozarządowymi, przedsiębiorcami, pla-
cówkami naukowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą  
w dziedzinach mających związek z kształceniem i upowszechnianiem działań 
projakościowych i proinnowacyjnych. 
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7. Inspirowanie tworzenia sieciowych powiązań małych i średnich przedsię-
biorstw z Uczelnią oraz z jednostkami badawczo-rozwojowymi. 

8. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej bazy danych umożliwiającej poszuki-
wanie informacji o ekspertach naukowych, projektach badawczych i dostępnej, 
specjalistycznej aparaturze. 

9. Opracowywanie i koordynowanie programów Politechniki Lubelskiej związa-
nych z ekonomiczno-społecznym rozwojem regionu. 

10. Stymulacja rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w województwie lubelskim. 
11. Doskonalenie istniejących produktów i projektowanie nowych. 
12. Certyfikacja wyrobów i procesów na podstawie uprawnień. 
13. Usługi doradcze w zakresie usprawniania i poszerzania bazy technologicznej 

przedsiębiorstwa. 
14. Ciągły monitoring instytucji naukowo-badawczych w celu identyfikacji projek-

tów techniczno-technologicznych posiadających potencjalne możliwości ko-
mercjalizacji na rynku. 

15. Współdziałanie z jednostkami transferu technologii, inkubatorami przedsię-
biorczości oraz działalność własna w tym zakresie. 

16. Sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych 
przedsiębiorcom. 

17. Wspieranie myśli naukowej odnoszącej się i wykorzystującej szeroko rozu-
miane nowe technologie, które mogą stanowić konkurencję dla rozwiniętych 
badań i wdrożeń przedsiębiorców. 

18. Szczegółowe zadania pracowników Centrum określa jego regulamin. 
 

6. Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej  
 

Do zadań Centrum należy w szczególności: 
1. Sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych 

do zainteresowanych podmiotów zewnętrznych. 
2. Świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych z zakresu 

transferu technologii, techniki, organizacji oraz zarządzania i sterowania pro-
dukcją. 

3. Popularyzowanie wiedzy i promocja osiągnięć z zakresu szeroko rozumianej 
problematyki technologii i organizacji wytwarzania, powstałych w Politech-
nice Lubelskiej. 

4. Popieranie i wspomaganie działań na rzecz restrukturyzacji systemów wytwa-
rzania. 

5. inicjowanie i rozwijanie bezpośredniej współpracy między uczelnią a przed-
siębiorcami w zakresie techniki, organizacji, zarządzania i sterowania pro-
dukcją. 

6. Tworzenie powiązań małych i średnich przedsiębiorstw z Uczelnią oraz  
z jednostkami o charakterze badawczym w zakresie transferu wiedzy  
i technologii. 
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7. Współpraca z jednostkami administracji centralnej i samorządu terytorialnego 
w zakresie transferu technologii. 

8. Organizowanie konferencji, sympozjów, targów oraz współpracy międzyna-
rodowej w zakresie transferu wiedzy i technologii. 

9. Udział w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu dla potrzeb organiza-
cji gospodarczych, naukowych oraz instytucji, danych dotyczących rozwoju 
idei jakości, transferu technologii i przedsiębiorczości. 

10. Monitorowanie i ocena potencjału technologicznego i potrzeb przedsię-
biorstw w zakresie innowacyjności. 

11. Współpraca z Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politech-
niki Lubelskiej. 

12. Szczegółowe zadania pracowników Centrum określa jego regulamin 
 
 

7. Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej  
 

Do zadań Inkubatora należy wspieranie przedsiębiorczości studentów, dokto-
rantów, absolwentów oraz młodej kadry naukowej Politechniki Lubelskiej 
i innych uczelni wyższych Lublina, a także innych osób, a w szczególności: 
1. Opieka merytoryczna świadczona przedsiębiorcom – lokatorom Inkubatora, 

dalej zwanym „beneficjentami”, w zakresie przygotowania koncepcji 
i prowadzenia przedsiębiorstwa. 

2. Organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji i warsztatów związanych 
z przedmiotem działalności Inkubatora. 

3. Udzielanie informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności go-
spodarczej. 

4. Organizowanie konkursu na biznesplany dla studentów uczelni lubelskich oraz 
wolnego naboru wniosków kandydatów na beneficjentów Inkubatora. 

5. Opieka prawna i księgowa nad beneficjentami. 
6. Udostępnianie beneficjentom infrastruktury i powierzchni biurowej. 
7. Umożliwienie beneficjentom dostępu do aparatury badawczej i pomiarowej 

oraz infrastruktury produkcyjnej Politechniki Lubelskiej na zasadach określo-
nych w umowie z beneficjentem w celu opracowania i wyprodukowania  proto-
typów stanowiących przedmiot oferty beneficjenta. 

8. Promocja oferty beneficjentów poprzez wydawanie materiałów reklamowych, 
stronę www Inkubatora, kontakty z mediami, instytucjami państwowymi, jed-
nostkami samorządu terytorialnego i lokalnymi organizacjami przedsię-
biorców. 

9. Pomoc w kontaktach beneficjentów z potencjalnymi kontrahentami. 
10. Pozyskiwanie funduszy wspierających działalność Inkubatora. 
11. Współpraca z Biurem Promocji i Karier, Centrum Innowacji i Zaawansowa-

nych Technologii, Lubelskim Centrum Transferu Technologii oraz Biurem 
Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej. 

12. Szczegółowe zadania pracowników Inkubatora określa jego regulamin. 
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8.  Biuro Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej 
 

Podstawowym celem działania Biura jest wszechstronna i profesjonalna 
współpraca z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Lubelskiej w zakresie po-
zyskiwania zewnętrznych środków finansowych, przygotowywania wniosków 
oraz upowszechniania zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej.  

W szczególności do zadań Biura należy: 
1. Gromadzenie informacji na temat programów i funduszy europejskich. 
2. Udzielanie jednostkom organizacyjnym Politechniki Lubelskiej informacji  

o możliwościach udziału w programach europejskich.  
3. Organizacja cyklicznych spotkań i szkoleń z zakresu m.in. procedury aplika-

cyjnej i realizacji projektów UE. 
4. Doradztwo i konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków i realizacji 

projektów. 
5. Prowadzenie ewidencji składanych wniosków o dofinansowanie projektów.  
6. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej udziału jednostek Politechniki Lubel-

skiej w programach finansowanych przez Unię Europejską.  
7. Monitorowanie realizowanych w Politechnice Lubelskiej projektów, finanso-

wanych ze środków Unii Europejskiej.  
8. Sporządzanie sprawozdań dotyczących udziału poszczególnych jednostek Poli-

techniki Lubelskiej w programach finansowanych przez Unię Europejską. 
9. Współpraca z instytucjami partnerskimi oraz pozyskiwanie partnerów do reali-

zacji wspólnych przedsięwzięć. 
10. Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji wspólnych projektów oraz 

oferty Politechniki Lubelskiej dla biznesu. 
11. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie lubel-

skim. 
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IV. PION PROREKTORA DS. NAUKI 
 
 
 

1. Prorektor ds. Nauki 
 
Do zakresu działania prorektora ds. nauki należy planowanie, kierowanie,  

organizowanie i kontrolowanie działalności w sferze nauki, a w szczególności: 
1. Koordynacja i nadzór prac związanych z planowaniem działalności naukowo-

badawczej Uczelni. 
2. Działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe. 
3. Opracowywanie struktury kosztów i przychodów w zakresie działalności pionu 

nauki. 
4. Realizacja polityki kadrowej Uczelni w zakresie rozwoju młodej kadry nauko-

wo dydaktycznej. 
5. Opiniowanie dla rektora wniosków wydziałów o mianowanie na stanowiska 

profesora zwyczajnego. 
6. Współpraca z uczelniami, ośrodkami i placówkami naukowymi zagranicznymi 

w zakresie badań naukowych i rozwoju kadry. 
7. Koordynacja całokształtu ogólnouczelnianej współpracy międzynarodowej,  

w tym programów Unii Europejskiej wspomagających rozwój badań i edukację. 
8. Organizacja biura współpracy międzynarodowej. 
9. Zbiorcze planowanie i sprawozdawczość z działalności naukowo-badawczej, 

współpracy z zagranicą i konferencji naukowych, efektywność finansowa kon-
ferencji naukowych. 

10. Współpraca z komisjami senackimi i uczelnianymi w zakresie zagadnień będą-
cych przedmiotem działalności pionu nauki. 

11. Realizacja programu działalności Politechniki, uchwał Senatu oraz zaleceń  
pokontrolnych w sprawach objętych zakresem działania. 

12. Inicjowanie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem informatorów  
o działalności naukowo-badawczej Uczelni. 

13. Sprawozdawczość finansowa z działalności naukowo-badawczej Uczelni. 
14. Koordynacja wyjazdów zagranicznych, sprawozdawczość merytoryczna  

i finansowa w tym zakresie.  
15. Koordynacja spraw związanych z uzyskiwaniem uprawnień do nadawania stop-

ni naukowych przez wydziały. 
16. Koordynacja i nadzór nad opracowywaniem programów i form współpracy 

Uczelni z przemysłem.  
17. Współpraca z uczelniami, ośrodkami i placówkami naukowymi krajowymi  

 w zakresie rozwoju kadry. 
18. Zawieranie umów na prace naukowo-badawcze w granicach upoważnienia 

udzielonego przez rektora. 
19. Nadzór nad akredytacją i rozwojem laboratoriów.  
20. Nadzór i kontrola działalności Biblioteki Politechniki Lubelskiej oraz bibliotek 

wydziałowych. 
21. Zastępowanie rektora na określony czas i na jego polecenie.  
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22. Nadzór nad projektami realizowanymi przy wsparciu finansowym środków  
z budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
innych instytucji zagranicznych 

23. Nadzór nad działalnością naukową Muzeum Politechniki Lubelskiej. 

 
2. Sekretariat 
 

Do zadań sekretariatu prorektora ds. nauki należy w szczególności: 

1. Prowadzenie i rejestracja wychodzącej i przychodzącej korespondencji. 
2. Kierowanie do właściwych komórek decyzji i postanowień prorektora. 
3. Organizacja przyjęć interesantów i prowadzenie kalendarza spotkań. 
4. Prowadzenie bazy teleadresowej. 
5. Protokołowanie narad i spotkań. 
6. Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków wpływających do  

prorektora oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie. 
7. Gospodarowanie środkami na prowadzenie sekretariatu i ewidencjonowanie 

wydatków z funduszu prorektora ds. nauki. 
8. Organizowanie spotkań delegacji zapraszanych przez prorektora. 
9. Obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych oraz  

Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry. 
10. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum. 
11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych. 

 
3. Biuro Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych 

 

 Do zakresu zadań Biura Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych należy 
w szczególności: 

W zakresie współpracy międzynarodowej: 
1. Prowadzenie spraw dotyczących programów międzynarodowych. 
2. Informacja o możliwościach współpracy – nawiązywanie i utrzymywanie kon-

taktów z zagranicznymi uczelniami i placówkami naukowymi. 
3. Upowszechnianie informacji o programach międzynarodowych w szczegól-

ności o Programach Ramowych Unii Europejskiej.  
4. Opracowywanie planów wyjazdów na staże naukowe, kongresy, konferencje 

zagraniczne i kursy językowe.  
5. Przygotowywanie dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi pra-

cowników – realizacja wyjazdów zagranicznych pracowników Politechniki 
Lubelskiej na staże, stypendia, konferencje naukowe i wykłady. 

6. Organizowanie pobytu cudzoziemców przebywających na stażu oraz profeso-
rów prowadzących wykłady na Politechnice Lubelskiej. 

7. Opracowywanie sprawozdań z zakresu współpracy z zagranicą dla MNiSzW. 
8. Prowadzenie ewidencji wyjazdów pracowników Politechniki Lubelskiej i przy-

jazdów cudzoziemców. 
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9. Ewidencjonowanie kosztów związanych ze współpracą z zagranicą  
w porozumieniu ze specjalistami ds. gospodarki finansowej w wydziałach. 

10. Współpraca z MNiSzW w zakresie realizacji programów międzynarodowych. 
 

 

W zakresie badań naukowych i rozwoju kadry: 
1. Opracowywanie planów badań naukowych obejmujących realizację projektów 

badawczych, badań z zakresu działalności statutowej i badań własnych. 
2. Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym dokumentacji zgłaszanych oraz 

przyjętych do realizacji prac naukowo-badawczych oraz sprawowanie kontroli 
nad przestrzeganiem przez zleceniodawców i zleceniobiorców warunków okre-
ślonych w umowie. 

3. Prowadzenie ewidencji wszystkich prac naukowo-badawczych prowadzonych  
w Uczelni. 

4. Prowadzenie spraw dotyczących współpracy naukowej i naukowo-badawczej 
z jednostkami gospodarczymi w kraju (PAN, instytuty resortowe, przedsiębior-
stwa państwowe i inne). 

5. Kompletowanie danych dotyczących realizacji prac naukowo-badawczych 
i współpraca w tym zakresie z wydziałami, instytutami oraz katedrami. 

6. Przygotowywanie wniosków o nagrodę MNiSzW oraz współpraca z Rektorską 
Komisją ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień. 

7. Współpraca z opiekunami kół naukowych w zakresie obsługi finansowej. 
8. Ewidencja organizowanych przez poszczególne jednostki konferencji, sympo-

zjów i zjazdów naukowych. 
9. Przygotowywanie całości spraw dotyczących nadawania tytułu doktora honoris 

causa oraz uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych oraz mia-
nowania na stanowiska profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych.  

10. Prowadzenie całości spraw związanych z udziałem pracowników Uczelni 
w krajowych konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach. 

11. Bieżąca analiza wydatków finansowanych z dotacji będącej w dyspozycji pro-
rektora ds. nauki. 

12. Przygotowywanie materiałów i obsługa Senackiej Komisji ds. Badań Nauko-
wych. 

13. Ewidencjonowanie umów o dzieło na wykonywanie recenzji prac doktorskich, 
habilitacyjnych oraz dorobku naukowego. 

14. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z organizacją studiów doktoranc-
kich. 

 
4. Stanowiska administracyjne w Bibliotece Politechniki Lubelskiej 
 

Biblioteka Politechniki Lubelskiej, zgodnie ze Statutem Uczelni, jest jednostką 
ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych, jest 
ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji i informacji naukowej oraz ogólno-
krajowej sieci bibliotecznej.  
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4.1.  Dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej  
 

Biblioteką kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt jej  
działalności. Zadania Dyrektora Biblioteki określa Statut Politechniki Lubelskiej.  

 
 4.2. Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki i Usług Informacyjnych  

 
Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki i Usług Informacyjnych należy  

w szczególności: 
1. Wspomaganie Dyrektora Biblioteki w zakresie powierzonych zadań. 
2. Zastępowanie Dyrektora Biblioteki w czasie jego długotrwałej nieobecności 

lub na jego polecenie. 
3. Koordynacja i nadzór merytoryczny nad działalnością informacyjną i dydak-

tyczną Biblioteki w celu zagwarantowania użytkownikom wysokiej jakości 
usług opartych na nowoczesnych źródłach informacji. 

4. Koordynacja działalności promocyjnej Biblioteki poprzez stronę internetową, 
wystawy, publikacje, prezentacje itp. 

5. Nadzór nad organizacją szkoleń i praktyk dla bibliotekarzy. 
 
4.3. Sekretariat – Specjalista ds. administracyjno-finansowych Biblioteki 

 
Do zadań Sekretariatu należy w szczególności: 

1. Prowadzenie prac administracyjnych Biblioteki. 
2. Współpraca z Działem Spraw Osobowych w zakresie spraw osobowych  

pracowników Biblioteki. 
3. Realizacja gospodarki finansowej we współpracy z Kwesturą zgodnie z zasa-

dami obowiązującymi w Uczelni. 
4. Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego. 
5. Monitorowanie planowanych wydatków z posiadanymi środkami. 
6. Prowadzenie zaopatrzenia Biblioteki. 
7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych (poza księgozbiorem  

i sprzętem komputerowym). 
8. Realizacja zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej. 
9. Przygotowanie dokumentów do archiwum. 

 
 
5. Biuro Wymiany Mi ędzynarodowej 
 

Do zakresu zadań Biura należy w szczególności: 
1. Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących międzynarodowych programów 

edukacyjnych realizowanych przez Politechnikę Lubelską, w tym:  
1) wyjazdów na studia; 
2) wyjazdów na praktyki zawodowe; 
3) wyjazdów nauczycieli w celu prowadzenia zajęć; 
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4) wyjazdów pracowników administracji na szkolenia; 
5) przyjazdów nauczycieli z uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć; 
6) przyjazdów pracowników administracji z uczelni partnerskich w celu odby-

cia szkolenia. 
2. Realizacja umów z uczelniami zagranicznymi w zakresie wymiany międzyna-

rodowej. 
3. Współpraca z Erasmus Student Office „Studenckim Biurem Erasmusa”. 
4. Sporządzanie sprawozdań i zestawień na potrzeby Uczelni oraz podmiotów 

zewnętrznych. 
5. Poszukiwanie nowych kierunków rozwoju wymiany międzynarodowej. 
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V. PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH 
 

1. Prorektor ds. Studenckich  
 
Do zakresu działania prorektora ds. studenckich należy planowanie, kierowa-

nie, organizowanie i kontrolowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej,  
a w szczególności: 
1. Nadzór i koordynacja procesu kształcenia na wszystkich rodzajach studiów. 
2. Sprawy systemu studiów, planów, programów, organizacji, funkcjonowania, 

modernizacji i jakości procesu dydaktycznego, przyjęć na studia i procesu dy-
daktycznego oraz sporządzanie odpowiednich analiz i przedkładanie propozy-
cji zmian w tym zakresie. 

3. Koordynowanie procesu doskonalenia dydaktyki poprzez unowocześnianie 
programów studiów. 

4. Działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych z działalności dydak-
tycznej Uczelni. 

5. Nadzór nad zaplanowaną realizacją struktury kosztów i przychodów w zakresie 
działalności pionu kształcenia. 

6. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój dydaktyki  
w zakresie określonym przez rektora. 

7. Nadzór i kontrola przebiegu toku studiów w wydziałach oraz przestrzeganie 
postanowień regulaminu studiów. 

8. Rozpatrywanie wniosków i odwołań studenckich. 
9. Podejmowanie decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studen-

tów, w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 
10. Całokształt spraw związanych z kształceniem cudzoziemców. 
11. Rozwijanie form kształcenia ustawicznego. 
12. Zawieranie umów cywilno-prawnych w zakresie działalności dydaktyczno- 

wychowawczej oraz akceptacja związanych z nimi wypłat według pełnomoc-
nictw nadanych przez rektora. 

13. Koordynacja i nadzór nad działalnością Działu Nauczania i Toku Studiów. 
14. Koordynacja i nadzór nad działalnością Studium Języków Obcych i Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu.  
15. Ustalanie zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów, pla-

nowanie, rozdział i kontrola wykorzystania funduszu stypendialnego oraz 
miejsc w domach studenckich i stołówce. Dysponowanie uczelnianym fundu-
szem pomocy materialnej. 

16. Nadzór, kontrola i koordynacja organizacji i realizacji form pomocy material-
nej i spraw socjalno-bytowych studentów. 

17. Koordynacja i nadzór nad działalnością Działu Spraw Studenckich. 
18. Współpraca z samorządem studenckim i z organizacjami studenckimi oraz 

kontrola wykorzystywania przyznawanych im środków budżetowych. 
19. Koordynacja i wspomaganie wszystkich form działalności studenckiej. 
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20. Nadzór nad wykorzystywaniem środków funduszu wychowawczego studen-
tów. 

21. Rejestracja organizacji studenckich.  
22. Opieka nad studenckim ruchem naukowym i inspirowanie działań umożliwia-

jących włączenie studentów do prowadzonych prac naukowo-badawczych. 
23. Nadzór, kontrola i rejestracja studenckich kół naukowych. 
24. Koordynacja i nadzór nad działalnością Biura Promocji i Karier Politechniki 

Lubelskiej. 
25. Wnioskowanie zmian organizacyjnych w Uczelni, związanych z procesem 

nauczania i wychowania. 
26. Współpraca z senackimi i uczelnianymi komisjami w zakresie zagadnień doty-

czących wychowania i kształcenia. 
27. Koordynacja współpracy w zakresie kształcenia z innymi podmiotami świad-

czącymi usługi edukacyjne. 
28. Realizacja programu działalności Politechniki, uchwał senatu oraz zaleceń 

pokontrolnych w sprawach objętych zakresem działania. 
29. Współpraca z wyznaczonymi organizacjami, instytucjami i komisjami. 
30. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji i sprawozdawczością w zakresie 

rekrutacji na studia, toku studiów, pomocy materialnej. 
31. Zastępowanie rektora na określony czas i jego polecenie. 
32. Administrowanie studenckimi obiektami socjalnymi. 

 
 

 

2. Sekretariat 
 

Do zadań sekretariatu prorektora ds. studenckich należy w szczególności: 
1. Prowadzenie i rejestracja przychodzącej i wychodzącej korespondencji. 
2. Kierowanie do właściwych komórek decyzji i postanowień prorektora. 
3. Organizacja przyjęć interesantów i prowadzenie kalendarza spotkań. 
4. Prowadzenie bazy teleadresowej. 
5. Protokołowanie narad i spotkań. 
6. Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków wpływających do prorek-

tora oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie. 
7. Prowadzenie ewidencji wydatków z funduszu prorektora. 
8. Prowadzenie ewidencji studenckich kół naukowych i organizacji studenckich. 
9. Pełna informacja w zakresie rekrutacji na studia. 

10. Współpraca z PFRON dot. osób niepełnosprawnych, w tym wnioskowanie  
o dofinansowanie nauki niepełnosprawnych, nadzór nad prawidłowością wy-
datków wnioskowanych funduszy. 

11. Przygotowywanie materiałów dla kapituły „Medalu Politechniki Lubelskiej dla 
najlepszych absolwentów”. 

12. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum. 
13. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych prorektora. 
14.   Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych. 
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3. Dział Nauczania i Toku Studiów 
 
Do zadań działu należą w szczególności sprawy: 

 

W zakresie planowania: 
1. Opracowywanie rocznych planów zadań dydaktycznych w oparciu  

o obowiązujące plany studiów. 
2. Opracowywanie organizacji roku akademickiego dla studiów dziennych. 
3. Przygotowywanie materiałów do planów finansowych w zakresie dydaktyki, 

a w szczególności dotyczących wynagrodzenia za przeprowadzane egzaminy 
wstępne oraz prace komisji rekrutacyjnych. 

 
W zakresie organizacji procesu kształcenia: 

1. Opracowywanie projektów aktów normatywnych, dotyczących w szczególności 
zasad organizacji dydaktyki, w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym i jej ak-
tów wykonawczych. 

2. Analiza obciążeń nauczycieli akademickich na podstawie planowanych zajęć 
dydaktycznych. 

3. Przygotowywanie informacji dotyczących dydaktyki i toku studiów niezbędnych 
do decyzji podejmowanych przez władze Uczelni. 

4. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, spoza Uczelni  
i MNiSzW w sprawach dotyczących realizacji procesu dydaktycznego. 

5. Preorientacja obejmująca zasady przyjmowania na studia i współpraca  
z MNiSzW w tym zakresie. 

6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, MNiSzW, BUWiWM do-
tycząca studentów obcokrajowców. 
 
W zakresie ewidencji i rozliczeń: 

1. Prowadzenie ewidencji studentów Uczelni. 
2. Prowadzenie albumu, rejestru słuchaczy studiów podyplomowych. 
3. Opracowywanie wnioskowanych przez dziekanów umów cywilnoprawnych  

w zakresie dydaktyki. 
4. Dokonywanie rozliczeń nauczycieli akademickich w zakresie godzin ponad-

wymiarowych, prowadzonych prac dyplomowych oraz zajęć realizowanych na 
podstawie umów cywilnoprawnych, na podstawie otrzymywanych sprawozdań  
i protokołów. 

5. Opracowywanie analiz z wykonania zadań dydaktycznych i wypłacanych wyna-
grodzeń za zajęcia wynikające z procesu dydaktycznego dla potrzeb polityki ka-
drowej i finansowej Uczelni. 

6. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu toku studiów i rekrutacji do GUS 
i MNiSzW. 

7. Przygotowanie informacji z zakresu toku studiów i rekrutacji do sprawozdań  
z działalności Uczelni. 
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W pozostałym zakresie: 
1. Udział w pracach komisji dyscyplinarnych dla studentów. 
2. Udział w pracach związanych z inauguracją roku akademickiego. 
3. Współpraca z MNiSzW w zakresie realizacji przepisów ustawy o szkolnictwie 

wyższym i aktów wykonawczych w sprawach dotyczących dydaktyki. 
4. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do Archiwum Zakładowego 

PL. 

 
4. Dział Spraw Studenckich 

      
Do podstawowych zadań Działu Spraw Studenckich należy: 

1. Pomoc materialna dla studentów. 
2. Administracyjna i finansowa obsługa organizacji studenckich i zespołów  

artystycznych. 
 

Zadania Działu realizowane są przez dwa zespoły pracownicze: 
− Zespół Świadczeń Stypendialnych, 
− Zespół Wspomagania Działalności Studenckiej. 

 
4.1. Zespół Świadczeń Stypendialnych 

 
1. Opracowywanie projektu regulaminu przyznawania pomocy materialnej oraz 

wysokości świadczeń stypendialnych. 
2. Opracowywanie projektu wydatków z funduszu pomocy materialnej do planu 

finansowego Uczelni. 
3. Współpraca z Samorządem Studenckim. 
4. Prowadzenie całości spraw dotyczących przyznawania i wypłacania studenc-

kich świadczeń stypendialnych. 
5. Przygotowywanie dokumentacji i obsługa Wydziałowych Komisji Stypendial-

nych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 
6. Ewidencjonowanie przyznanej studentom pomocy materialnej oraz wydatków 

w tym zakresie. 
7. Wystawianie zaświadczeń studenckich. 
8. Ubezpieczenia zdrowotne studentów. 
9. Sporządzanie list płac świadczeń złotówkowych dla studentów cudzoziemców 

oraz miesięcznych obciążeń finansowych dla potrzeb BUWiWM. 
10. Planowanie i sprawozdawczość. 

 
4.2. Zespół Wspomagania Działalności Studenckiej 

 
1. Opracowywanie rocznych preliminarzy wydatków z funduszu wychowaw- 

czego. 
2. Rozliczanie i rejestr wydatków oraz przestrzeganie limitów finansowych. 
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3. Rozliczanie i rejestr wydatków z funduszy pozyskanych od sponsorów zgro-
madzonych na subkontach organizacji studenckich i zespołów artystycznych. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz wyjazdów na festiwale, 
konkursy, przeglądy. 

5. Opracowywanie wniosków o dotacje celowe oraz ich rozliczanie. 
6. Odpowiedzialność materialna za powierzony majątek Uczelni oraz prowadze-

nie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. 

7. Bieżąca współpraca z Samorządem Studentów oraz organizacjami studenckimi 
działającymi w Uczelni. 

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. 
9. Współpraca w zakresie realizacji usług i zakupów z Biurem Zamówień Pu-

blicznych, opracowywanie rocznych planów zakupów i usług. 
10. Planowanie i sprawozdawczość. 

    
4a. Domy Studenckie 
 

Do obowiązków służbowych Kierownika Domu Studenckiego należy:  
1. Administrowanie całokształtem działalności gospodarczej i finansowej Domu 

Studenckiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami.  
2. Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz bieżąca analiza wpływów  

i kosztów. 
3. Kwaterowanie i wykwaterowywanie mieszkańców zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz współpraca z Biurem Ewidencji Ludności. 
4. Egzekwowanie od mieszkańców przestrzegania Regulaminu Mieszkańca Do-

mu Studenckiego we współpracy z organizacjami studenckimi.  
5. Prowadzenie spraw pracowniczych oraz grafików obsady recepcji.  
6. Prowadzenie szkoleń stanowiskowych pracowników Domu Studenckiego. 
7. Prowadzenie bieżących przeglądów budynku i jego otoczenia. 
8. Dbanie o prawidłowy stan sanitarny budynku oraz terenu przyległego, realizo-

wanie zaleceń Sanepidu.  
9. Utrzymywanie obiektu w należytej sprawności eksploatacyjnej i współpraca  

w tym zakresie z wyspecjalizowanymi służbami Uczelni. 
10. Bieżąca kontrola nad prawidłowym przebiegiem prac remontowych oraz 

uczestnictwo w ich odbiorze.  
11. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu przeciwpożarowego, 

wentylacyjnego i innych będących na wyposażeniu budynku. 
12. Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, przedmiotami nietrwałymi i mate-

riałami oraz przygotowywanie majątku do okresowych inwentaryzacji.  
13. Bieżąca kontrola należnych opłat, egzekwowanie ich terminowości. 
14. Nadzór nad systemem rozliczania dewastacji zgodnie z obowiązującymi zasa-

dami. 
15. Planowanie i wnioskowanie niezbędnych potrzeb remontowych oraz zakupów 

materiałów i wyposażenia w niezbędny sprzęt. 
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16. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych i współpraca w tym  
zakresie z Biurem Zamówień Publicznych.  

17. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedur doty-
czących usług zewnętrznych świadczonych na rzecz Domu Studenckiego oraz 
przeprowadzanie procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

18. Akceptacja bieżących wydatków i współpraca z Kwesturą. 
19. Opracowywanie stosowanych regulaminów dotyczących mieszkańców Domu 

Studenckiego.  
20. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem należności za kwaterowanie oraz 

inne usługi.  
21. Archiwizowanie dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Politechniki 

Lubelskiej.  
22. Ochrona danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną 

modyfikacja lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem. 
23. Planowanie i sprawozdawczość wynikająca z obowiązujących przepisów.  
24. Zorganizowanie systemu udzielania pierwszej pomocy.  

 
5. Biuro Promocji i Karier Politechniki Lubelskiej  

 
Do zadań Biura Promocji i Karier Politechniki Lubelskiej należy w szczegól-

ności:   
1. Nawiązywanie kontaktów z firmami, szczególnie z regionu Środkowo-

Wschodniego. 
2. Organizowanie prezentacji firm wśród studentów. 
3. Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy oraz pozyskiwanie ofert pracy. 
4. Pomoc w organizacji praktyk zawodowych oraz staży dla studentów i absol-

wentów. 
5. Prowadzenie bazy danych ofert pracy. 
6. Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy. 
7. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu aktywnych metod 

poszukiwania pracy. 
8. Analiza karier zawodowych absolwentów. 
9. Promocja przedsiębiorczości wśród studentów. 

10. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z innymi biurami karier znajdują-
cymi się w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, a w szczególności z biurami tere-
nu Lubelszczyzny. 

11. Udzielanie wszelkich informacji o różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsz-
tatach, pomagających studentom poszerzyć wiedzę i posiadane umiejętności. 

12. Ścisła współpraca z Samorządem Studentów, kołami naukowymi oraz admini-
stracją Uczelni. 

13. Udział w działalności promocyjno-marketingowej Uczelni poprzez kontakty  
z mediami, organizowanie i udział w imprezach, konferencjach, szkoleniach. 
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14. Opracowywanie wniosków o środki na realizację projektów tematycznie zwią-
zanych z zadaniami biura. 

15. Wspieranie władz Uczelni i jednostek organizacyjnych w działaniach związa-
nych z komunikacją i marketingiem. 

16. Opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Uczelni  
i jej jednostek organizacyjnych oraz dla podmiotów zewnętrznych. 

17. Planowanie i prowadzenie imprez promocyjnych z udziałem Uczelni. 
18. Udział w organizacji centralnych imprez i przedsięwzięć Uczelni, w tym pro-

wadzenie serwisu plastycznego i fotograficznego. 
19. Promocja oferty edukacyjnej oraz wsparcie informacyjne i organizacyjne proce-

su rekrutacji, w tym: 
− organizowanie Dni Otwartych Drzwi w Politechnice Lubelskiej; 
− opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla kandydatów 

na studia; 
− obsługa informacyjna Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

20. Zapewnienie komunikacji wewnętrznej w Politechnice Lubelskiej poprzez: 
− rozwijanie i aktualizowanie uczelnianego portalu www; 
− doradzanie i pomaganie jednostkom wewnętrznym Uczelni w zapewnieniu 

atrakcyjności i funkcjonalności stron www oraz ich spójności z portalem 
uczelnianym; 

− redagowanie elektronicznego biuletynu informacyjnego Uczelni. 
21. Współpraca informacyjna z otoczeniem Uczelni, w tym:  

− organizacja i udział w targach edukacyjnych krajowych i zagranicznych; 
− nawiązywanie kontaktów ze szkołami średnimi i poradniami zawodowymi; 
− współpraca z absolwentami i przyjaciółmi Uczelni; 
− współpraca z mediami. 

22. Współpraca z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów. 
23. Rozwój i monitorowanie systemu identyfikacji wizualnej Uczelni. 

 
 

6. Stanowiska administracyjne w Studium Języków Obcych 
 
 Studium Języków Obcych jako międzywydziałowa jednostka dydaktyczna  
prowadzi nauczanie studentów praktycznej znajomości języków obcych. 
 

1.  Kierownik Studium Języków Obcych 
 

Do obowiązków i kompetencji kierownika SJO należy w szczególności: 
1. Reprezentowanie Studium wobec władz Politechniki Lubelskiej. 
2. Wnioskowanie w sprawach wewnętrznej struktury organizacyjnej i obsady  

osobowej Studium. 
3. Organizowanie procesu dydaktycznego i dbanie o właściwy poziom dydaktycz-

ny. 
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4. Wnioskowanie do rektora Politechniki Lubelskiej o powołanie, bądź odwołanie 
dwóch zastępców – kierowników poszczególnych zespołów dydaktycznych. 

5. Opiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia, awansów, nagród, kar oraz wy-
jazdów na szkolenia i konferencje. 

6. Zarządzanie majątkiem Studium. 
7. Dysponowanie środkami finansowymi Studium w ramach przyznawanych limi-

tów oraz środków wypracowanych przez SJO. 
8. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy wśród pracowników Studium. 
9. Organizowanie i nadzorowanie dodatkowych kursów językowych dla studen-

tów, doktorantów i pracowników Politechniki Lubelskiej oraz instytucji z ze-
wnątrz. 

10. Występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Studium. 
 

 

2. Z-cy Kierownika Studium Języków Obcych 
 

Do obowiązków zastępców kierownika należą w szczególności: 
1. Koordynowanie prac zespołów dydaktycznych. 
2. Dbanie o prawidłowość i efektywność procesu nauczania języków obcych. 
3. Hospitowanie zajęć prowadzonych przez podległych im lektorów, wykładow-

ców i starszych wykładowców. 
4. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników Stu-

dium poprzez organizowanie konferencji metodycznych, warsztatów i semina-
riów. 

5. Koordynowanie wszelkich działań związanych z profilem dydaktycznym  
jednostki. 

6. Dbanie o rozwój współpracy z innymi jednostkami dydaktycznymi w kraju  
i za granicą. 

7. Organizowanie i nadzorowanie kursów językowych dla studentów, doktorantów 
i pracowników Politechniki Lubelskiej oraz instytucji zewnętrznych. 

8. Wykonywanie poleceń kierownika związanych z działalnością Studium, jeśli 
nie są one sprzeczne ze Statutem Politechniki Lubelskiej i obowiązującym  
prawem. 

 
 

3. Stanowiska administracyjne w Studium Języków Obcych 
 
1. Zabezpieczenie sprawności technicznej, prowadzenie konserwacji i napraw 

sprzętu audiowizualnego. 
2. Prowadzenie obsługi technicznej zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 

sprzętu audiowizualnego. 
3. Pomoc oraz przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych. 
4. Prowadzenie i opieka nad taśmoteką studium. 
5. Współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie realizacji zadań dydak-

tycznych studium. 
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6. Załatwianie spraw związanych z planami i realizacją zakupów na potrzeby stu-
dium. 

7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ich oznakowanie. 
8. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń materiałów. 
9. Prowadzenie spraw administracyjnych studium. 

10. Prowadzenie księgozbioru studium. 
11. Kontrola i regulacja wypożyczeń literatury przez pracowników studium. 
12. Współpraca z wydziałami oraz ze SWFiS przy opracowywaniu rozkładu zajęć. 
13. Sporządzenie zbiorczego planu obsady dydaktycznej na podstawie danych 

otrzymanych z poszczególnych zespołów językowych. 
14. Sporządzanie sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych. 
15. Sporządzanie wniosków o zatrudnienie pracowników na godziny zlecone, 

pomoc przy sporządzaniu sprawozdań z wykonania tych godzin. 
16. Prowadzenie ewidencji studentów ubiegających się o certyfikaty oraz kontrola 

opłat za te dokumenty. 
17. Prowadzenie bieżącej ewidencji z wykonania zadań dydaktycznych. 
18. Sporządzenie planu rzeczowo-finansowego studium. 
19. Prowadzenie bieżącej analizy kosztów oraz niezbędnej dokumentacji finanso-

wokosztowej. 
 
 

7. Stanowiska administracyjne w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
 

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jako międzywydziałowa jednostka 
dydaktyczna prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie  
wychowania fizycznego, sportu akademickiego, turystyki i rekreacji. 

 
1. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
         

Kierownik studium jest odpowiedzialny za całokształt działalności Studium 
WFiS. Do kompetencji i zadań kierownika SWFiS należy w szczególności: 
1. Organizowanie pracy Studium WFiS. 
2. Opracowywanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, zajęć wychowa-

nia fizycznego, sportu i turystyki oraz zapewnianie warunków do ich  
realizacji. 

3. Prowadzenie rocznych sprawozdań z pracy dydaktycznej i sportowej. 
4. Kontrola realizacji planów i programów pracy studium, hospitacja zajęć dydak-

tyczno-wychowawczych. 
5. Organizowanie i koordynowanie współpracy studium z organizacjami społecz-

nymi i sportowymi. 
6. Występowanie z wnioskami w sprawie zatrudnienia, awansowania, nagradza-

nia i zwalniania pracowników studium. 
7. Zapewnianie warunków dla kształtowania i doskonalenia kadry nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w studium. 
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8. Opracowywanie zakresu czynności i obowiązków dla zastępcy kierownika, 
nauczycieli, pracowników techniczno-administracyjnych oraz sprawowanie 
nadzoru nad ich realizacją. 

9. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem spraw związanych z realizacją pro-
gramu wychowania fizycznego, sportu i turystyki. 

10. Prowadzenie gospodarki magazynowo-sprzętowej.  
11. Współdziałanie z kanclerzem w zakresie prowadzenia wynajmu obiektów 

sportowych SWFiS dla kontrahentów zewnętrznych. 
 
 

2. Z-ca kierownika SWFiS 
 

1. Pomoc w organizacji pracy Studium. 
2. Współpraca w opracowywaniu planów zajęć z wychowania fizycznego i sekcji 

sportowych.  
3. Współpraca i opieka nad klubem uczelnianym AZS PL. 
4. Realizacja kalendarza imprez sportowych. 
5. Zabezpieczenie sal na zajęcia sekcji sportowych. 
6. Kontrola zajęć sekcji sportowych. 
7. Prowadzenie sprawozdań z pracy sportowej. 
8. Wypełnianie poleceń zleconych przez kierownika, a wynikających z bieżących 

potrzeb Studium WFiS. 
 
3. Stanowiska administracyjne w SWFiS 
 
Prowadzenie sekretariatu: 

 

1. Prowadzenie oraz rejestracja wychodzącej i przychodzącej korespondencji. 
2. Kierowanie dokumentów do odpowiednich komórek.  
3. Udzielanie informacji, przyjmowanie interesantów oraz organizowanie spotkań 

z kierownikiem.  
4. Prowadzenie terminarza. 
5. Protokołowanie zebrań pracowników Studium. 
6. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich studentów z wf (stałych i okreso-

wych). 
7. Podpisywanie kart obiegowych studentów i pracowników. 
8. Udział w planowaniu programów dydaktyczno-sportowych oraz prowadzeniu 

sprawozdawczości dydaktyczno-sportowej. 
9. Pomoc w organizacji imprez sportowych.  

10. Współpraca z klubem uczelnianym AZS i organizacjami młodzieżowymi 
Uczelni. 

11. Załatwianie bieżących spraw Studium oraz wykonywanie innych poleceń  
kierownika.  

12. Udział w planowaniu urlopów i prowadzenie kart urlopów. 
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13. Przestrzeganie terminów i kierowanie pracowników na badania okresowe 
lub kontrolne.  

14. Sporządzanie wniosków o umowy zlecenia dotyczących zatrudnienia pracow-
ników, protokołów wykonania oraz rachunków (do Działu Nauczania  
i Toku Studiów).  

15. Przygotowanie i przekazywanie dokumentów do Archiwum Zakładowego PL. 

 
Prowadzenie dokumentacji finansowej: 

 

1. Sporządzanie umów wynajmu pomieszczeń obiektu SWFiS i wystawianie  
faktur. 

2. Wystawianie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.  
3. Udział w sporządzaniu planu kosztów i przychodów SWFiS oraz preliminarza 

wydatków na działalność sportową sekcji AZS na dany rok kalendarzowy. 
4. Ewidencjonowanie wydatków i przychodów na prowadzenie działalności 

SWFiS oraz sekcji sportowych (fundusz wychowawczy) – ustalanie zgodności 
finansowych z kwesturą. 

 
Prowadzenie gospodarki magazynowo-sprzętowej: 

 

1. Składanie zapotrzebowań na sprzęt sportowy (zamówień) według wskazań kie-
rownika. 

2. Prowadzenie ewidencji i wystawianie dokumentów RW. 
3. Prowadzenie okresowych spisów zużytego sprzętu sportowego. 
4. Prowadzenie i uzgadnianie z kwesturą ksiąg inwentarzowych. 
5. Prowadzenie kartoteki imiennej studentów (sekcje sportowe) wypoży-

czających sprzęt sportowy. 
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VI. PION KANCLERZA 
 

1. Kanclerz 
 

Kanclerz jest bezpośrednim przełożonym pracowników administracji i obsługi 
jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez rektora Uczelni. 

Organizuje i nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych i w porozumieniu  
z prorektorem ds. rozwoju Uczelni kieruje pracą administracji podległych mu jed-
nostek. Odpowiada za prawidłową gospodarkę majątkiem Uczelni. Kanclerzowi 
podlegają bezpośrednio: 
− Sekretariat; 
− Dział Administracyjno-Gospodarczy, w tym Kancelaria Uczelni i Archiwum; 
− Biuro Zamówień Publicznych; 
− Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia; 
− Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników; 
− Sekcja Inwentaryzacji; 
− Muzeum Politechniki Lubelskiej; 
 

Kanclerz wykonuje swoje obowiązki przy pomocy: 
− Kwestora, Z-cy kanclerza; 
− Z-cy kanclerza,   
− Kierowników jednostek organizacyjnych bezpośrednio mu podległych, działa-

jących w ramach przyznanych im uprawnień. 
 
Do zadań kanclerza należy w szczególności: 

1. Określanie zasad wykonywania czynności administracyjnych, gospodarczych  
i finansowych Uczelni w zakresie zwykłego zarządu administracją. 

2. Podejmowanie decyzji dotyczących mienia Uczelni w zakresie zwykłego  
zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla rektora i prorektorów. 

3. Zarządzanie majątkiem Uczelni, a w przypadku majątku przydzielonego jed-
nostkom organizacyjnym – za pośrednictwem kierowników tych jednostek. 

4. Z upoważnienia rektora podejmowanie decyzji o przeniesieniu składników ma-
jątkowych między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. 

5. Współudział w przygotowaniu wewnętrznych aktów prawnych związanych  
z administracją i gospodarką w Uczelni.  

6. Planowanie i koordynacja prac związanych z rozwojem bazy materialnej 
Uczelni w porozumieniu z kierownictwem akademickim Uczelni. 

7. Przedstawianie rektorowi wniosków dotyczących tworzenia, przekształcania 
i znoszenia jednostek organizacyjnych administracji centralnej. 

8. Opiniowanie dla rektora umów płatnych z bezosobowego funduszu płac, pra-
cowników pionu kanclerza i innych jednostek organizacyjnych Uczelni. 

9. Zawieranie umów na roboty, usługi i dostawy w trybie ustawy Prawo zamó-
wień publicznych w granicach upoważnienia wydanego przez rektora. 
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10. Opiniowanie dla rektora wniosków o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie 
umów o pracę zawieranych z pracownikami niebędącymi nauczycielami  
akademickimi. 

11. Wnioskowanie o powoływanie zastępców kanclerza oraz kierowników jedno-
stek i komórek administracyjnych, a także określanie ich kompetencji i upraw-
nień. 

12. Nadzór nad pracą zastępców kanclerza, w tym kwestora. 
13. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie ochrony mienia i racjonalnej go-

spodarki składnikami majątkowymi nieprzydzielonych wydziałom, jednostkom 
międzywydziałowym i ogólnouczelnianym. 

14. Nadzór nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych Uczelni 
w zakresie ustalonym przez Regulamin Organizacyjny.  

15. Nadzór nad całością spraw inwestycyjno-remontowych. 
16. Nadzór nad działalnością socjalno-bytową pracowników Uczelni, w tym 

zwłaszcza kontrola nad racjonalnym wykorzystywaniem środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. 

17. Nadzór administracyjny nad działalnością Muzeum Politechniki Lubelskiej. 
18. Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych niezastrzeżonych do kompetencji 

rektora i innych organów Uczelni oraz poleceń z zakresu problematyki admini-
stracyjno-gospodarczej. 

19. Współpraca z zespołami powołanymi przez rektora realizującymi projekty 
finansowane z funduszy europejskich. 

20. Współpraca z pionami rektora, prorektorów i kierownictwem wydziałów  
w zakresie administracyjno-gospodarczym. 

21. Współdziałanie z organizacjami społecznymi pracowników, studentów i dokto-
rantów w zakresie spraw socjalnych i administracyjnych. 

22. Nadzór nad okresową oceną pracowników z grupy nienauczycieli. 
23. Opracowywanie planów wieloletnich w zakresie gospodarki mieniem Uczelni. 
24. Przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego w części dotyczącej 

administracji centralnej Politechniki Lubelskiej oraz opracowywanie i przed-
stawianie Senatowi analiz ekonomicznych działalności Uczelni. 

25. Podejmowanie decyzji w sprawie zatwierdzania planu inwentaryzacji drogą 
spisu z natury oraz w sprawie niedoborów rzeczowych składników majątko-
wych (różnic inwentaryzacyjnych). 

 

 
2. Sekretariat 
 
1. Obsługa sekretarska kanclerza, w tym: 

1) prowadzenie korespondencji służbowej kanclerza; 
2) prowadzenie dziennika pism przychodzących i wychodzących; 
3) prowadzenie terminarza spraw do załatwienia; 
4) przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych. 
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2.  Prowadzenie i przechowywanie akt biurowych kanclerza oraz ich archiwizo-
wanie. 

3.  Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego. 
 

  
3. Dział Administracyjno-Gospodarczy 

      
Do zadań działu należy prowadzenie Kancelarii Uczelni, administrowanie 

obiektami i terenami, prowadzenie Archiwum Zakładowego PL i nadzór nad  
eksploatacją posiadanych środków transportowych. 

 
3.1. Kancelaria Uczelni 

 

Do podstawowych zadań Kancelarii Uczelni należy w szczególności: 
1. Przyjmowanie oraz rozdział korespondencji, wysyłanie korespondencji na  

zewnątrz. 
2. Doręczanie korespondencji i przesyłek zewnętrznych oraz wewnętrznych  

poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 
3. Prowadzenie ewidencji otrzymanej i wysyłanej korespondencji. 
4. Odbiór przesyłek poleconych z Urzędu Pocztowego. 
5. Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do wła-
ściwych wydziałów i innych jednostek Uczelni. 

6. Kancelaria prowadzi oddzielnie rejestry dla poczty poleconej i zwykłej. 
7. Sprawdzanie czy przesyłki pocztowe, zwłaszcza polecone i wartościowe nie są 

uszkodzone. 
8. Prowadzenie dziennego zestawienia wydawanych znaczków pocztowych. 
9. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do Archiwum Zakładowego 

PL. 
 

3.2. Archiwum Zakładowe 
 

Do zadań Archiwum Zakładowego należy w szczególności: 
1. Prowadzenie archiwum zgodnie z ustawą oraz instrukcją o organizacji  

i zakresie działania archiwum zakładowego. 
2. Gromadzenie i opracowywanie materiałów źródłowych dotyczących historii 

Politechniki Lubelskiej. 
3. Nadzór i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie pra-

widłowego przekazywania akt i innych materiałów archiwalnych. 
4. Wydawanie zaświadczeń zgodnie z otrzymanym upoważnieniem. 
5. Współpraca z Archiwum Państwowym w Lublinie. 
6. Prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci Uczelni zgodnie z obowiązującym 

zarządzeniem rektora.  
7. Dbanie o należyty stan i przechowywanie insygniów, tóg i biretów senackich 

Politechniki Lubelskiej. 
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3.3. Administrowanie obiektami i terenami 
        
1. Zapewnienie sprawności eksploatacyjnej budynków i budowli oraz dbanie  

o ich estetykę. 
2. Utrzymanie w sprawności sprzętu przeciwpożarowego, oznakowanie głównych 

wyłączników prądu, oznakowanie głównych zaworów wody.  
3. Odpowiednie oznakowanie dróg pożarowych oraz zapewnienie ich przejezdno-
ści.  

4. Oznakowanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz utrzymywanie ich 
w sprawności do użycia.  

5. Utrzymanie porządku oraz właściwego stanu sanitarnego na przydzielonych 
posesjach. 

6. Ochrona mienia znajdującego się w administrowanych budynkach i na pose-
sjach.  

7. Dekoracja budynków z okazji świąt państwowych, uroczystości okoliczno-
ściowych. 

8. Wnioskowanie zadań remontowych do planów rocznych i uczestniczenie 
w komisyjnych odbiorach robót remontowych. Współpraca z Sekcją Inwestycji 
i Remontów.  

9. Zgłaszanie i nadzór wykonania robót konserwacyjnych w tym awaryjnych. 
Współpraca z Działem Technicznym.  

10. Współpraca w sprawach administracyjno-gospodarczych z kierownictwem 
wydziałów, instytutów, katedr, laboratoriów i studium jako użytkownikami 
pomieszczeń w administrowanych obiektach. 

11. Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, przedmiotami nietrwałymi i mate-
riałami będącymi na stanie działu.  

12. Organizowanie i nadzór nad pracą palaczy kotłowni lokalnej. 
13. Prowadzenie ewidencji umów telefonów komórkowych w administracji cen-

tralnej. 
14. Rozliczanie rachunków za świadczenie usług telefonicznych. 
15. Rozliczanie faktur z tytułu dostaw wody i energii cieplnej, elektrycznej  

i wywozu nieczystości z administrowanych obiektów. 
16. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń (przygotowywanie 

umów najmu i wystawianie faktur zgodnie z aktualnymi zarządzeniami, pro-
wadzenie centralnego rejestru umów na wynajem pomieszczeń w Uczelni). 

17. Prowadzenie centralnej ewidencji zaopatrzenia pracowników Uczelni w odzież 
roboczą, ochronną i sprzęt ochronny osobistej.  

 
3.4.  Nadzór nad eksploatacją posiadanych środków transportowych  

 
1. Planowanie potrzeb w zakresie środków transportu. 
2. Rozliczanie czasu pracy kierowców. 
3. Ubezpieczanie pojazdów. 
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4. Prowadzenie rejestru i fakturowanie wykonanych usług transportowych na 
rzecz jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni. 

5. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-technicznej pojazdów. 
6. Rejestrowanie zamówień i faktur za usługi transportowe świadczone Uczelni 

przez transport zewnętrzny.  
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z likwidacją i sprzedażą środków trans-

portu. 
 

4. Biuro Zamówień Publicznych 
 

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:  
1. Przyjmowanie od jednostek i bilansowanie w skali Uczelni rocznych planów 

zamówień publicznych (sporządzanie planu zamówień publicznych Politech-
niki Lubelskiej).  

2. Aktualizacja planu w oparciu o zatwierdzone korekty.  
3. Prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych.  
4. Przyjmowanie i rejestracja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego. 
5. Koordynowanie i organizowanie całości postępowań wynikających z realizacji 

w Politechnice Lubelskiej ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. Ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi PL oraz Komisją Przetargo-

wą w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. Wnioskowanie na podstawie otrzymanych zapotrzebowań o zastosowanie  

trybu udzielenia zamówienia publicznego. 
8. Przekazywanie dokumentów do Komisji Przetargowej w przypadku, gdy  

wartość szacunkowa zamówienia przekracza 60.000 euro. 
9. Prowadzenie wszystkich postępowań o wartości do 60.000 euro. 

10. Sporządzanie projektów umów do realizacji zadań zgodnie z przeprowa-
dzonym wcześniej postępowaniem o zamówienie publiczne. 

11. Prawidłowe przechowywanie całości dokumentacji związanej z postępowa-
niem o udzielenie zamówienia publicznego. 

12. Opracowywanie we współpracy z jednostkami zamawiającymi specyfikacji 
zamówień dla postępowań przetargowych. 

13. Sprawowanie kontroli i nadzoru funkcjonalnego w stosunku do jednostek  
organizacyjnych Uczelni w zakresie prawidłowego realizowania postanowień 
ustawy o zamówieniach publicznych i zarządzeń rektora w sprawie zamówień 
publicznych. 

14. Przygotowywanie dla Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań  
z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

15. Opracowywanie i uaktualnianie wewnętrznych unormowań prawnych w zakre-
sie realizacji zamówień publicznych. 

16. Organizacja szkoleń z zakresu zamówień publicznych.  
17. Gromadzenie i udostępnienie literatury z zakresu zamówień publicznych, 

udzielanie informacji i porad pracownikom Politechniki Lubelskiej z zakresu 
stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. 
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5. Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia 
 

Do podstawowych zadań Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia  
należy: 

 
 

W zakresie zaopatrzenia materiałowego i aparatury: 
 

1. Współpraca z jednostkami podstawowymi Uczelni w zakresie przygotowania 
rocznych planów zakupów zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych (sporządzanie na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań i wła-
snych analiz z lat przedplanowych uczelnianego planu zamówień publicznych 
w zakresie zakupów i usług objętych zakresem obowiązków Działu). 

2. Realizacja zamówień na materiały, wyposażenie, sprzęt i aparaturę naukowo- 
badawczą. 

3. Prowadzenie dokumentacji zakupionych towarów, wykonanych usług oraz za-
twierdzanie pod względem prawidłowości merytoryczno-finansowych zgodnie 
z przepisami. 

4. Prowadzenie we współpracy z kwesturą sprawozdawczości dla potrzeb  
wewnętrznych i dla jednostek zewnętrznych – GUS, MEN, KBN zgodnie  
z Polskimi Klasyfikacjami Statystycznymi Wyrobów lub Usług. 

5. Przygotowywanie wymaganych dokumentów do dokonywania odpraw  
celnych. 

6. Gromadzenie bieżącej informacji o możliwościach zakupów towarów (oferty, 
katalogi, foldery itp.) oraz udostępnianie ich zainteresowanym pracownikom 
Uczelni. 

7. Sprawowanie nadzoru oraz zlecanie usług konserwacji i napraw sprzętu, urzą-
dzeń i aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenia informatycznego i po-
mocy dydaktycznych. 

8. Prowadzenie branżowej dokumentacji zakupów i usług dla potrzeb zachowania 
procedur ustawy o zamówieniach publicznych. 

9. Współpraca z Biurem Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych  
w zakresie dokonywanych zakupów aparatury naukowo-badawczej z projek-
tów i dotacji celowych MNiSzW. 

10. Współpraca z Biurem Zamówień Publicznych przy realizacji zakupów i usług 
realizowanych w ramach przetargów. 

11. Współpraca z Biurem Zamówień Publicznych zgodnie z zarządzeniem Rektora 
w sprawie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.  

 
W zakresie gospodarki materiałowej: 

 

1. Analizowanie stanu zapasów magazynowych – przychodów i rozchodów. 
2. Potwierdzanie dowodów „RW” w oparciu o złożone zapotrzebowania. 
3. Realizacja ustalonych zasad przyjmowania, przekazywania i likwidacji środ-

ków trwałych i współpraca w tym zakresie z kwesturą. 
4. Załatwianie reklamacji zakupionych towarów. 
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5. Opracowywanie i uaktualnianie wewnętrznych unormowań prawnych w zakre-
sie gospodarki materiałowej. 

 
W zakresie gospodarki magazynowej: 

 

1. Przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie zakupionych towarów. 
2. Prowadzenie gospodarki butlami gazowymi i opakowaniami zwrotnymi. 
3. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynowanych towarów. 
4. Właściwe przechowywanie towarów oraz zabezpieczenie pomieszczeń maga-

zynowych i miejsc składowania. 
5. Prowadzenie obowiązującej ewidencji i dokumentacji oraz sporządzanie spra-

wozdań. 
6. Współpraca z komórkami prowadzącymi ewidencję finansowo-księgową oraz 

współudział w ustalaniu zasad organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji 
magazynu. 

 
6. Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników 

 
Główne zadania Sekcji i kierunki działania wynikają z Ustawy z dnia  

4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U.  
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.). 

Do zakresu obowiązków Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników należy 
w szczególności: 
1. Opracowywanie planów rzeczowo-finansowych Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. 

2. Coroczne opracowywanie projektu regulaminu podziału i wykorzystania środ-
ków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

3. Współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni. 
4. Prowadzenie na bieżąco pracowniczych kartotek socjalnych. 
5. Załatwianie wszelkich spraw związanych z dofinansowaniem do wczasów sta-

cjonarnych, turystycznych, obozów i kolonii. 
6. Organizowanie imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Choinka Nowo-

roczna, spotkanie władz Uczelni z emerytami i rencistami, Piknik itp.).  
7. Organizowanie wycieczek dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin 

zgodnie z wcześniej zatwierdzonym planem. 
8. Załatwianie wszelkich spraw związanych z pomocą rzeczową dla pracowników, 

emerytów i rencistów. 
9. Przygotowanie do sezonu letniego domków campingowych nad Jeziorem Bia-

łym i ich wynajem pracownikom Uczelni. 
10. Załatwianie wszelkich spraw związanych z udzielaniem pożyczek mieszka-

niowych z ZFŚS. 
11. Bieżąca obsługa pracowników, emerytów i rencistów w zakresie spraw  

socjalnych. 
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12. Obsługa administracyjno-gospodarcza Domu Wypoczynkowego Pracowników 
PL w Kazimierzu Dolnym. 

13. Administrowanie częścią mieszkalną i hotelową bloku przy ul. Brzeskiej 11. 
   

 
7. Sekcja Inwentaryzacji  
 

Do zadań Sekcji Inwentaryzacji należy realizacja obowiązków określonych  
w Instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Lubelskiej wprowadzonej zarzą-
dzeniem Rektora, a w szczególności: 
1. Opracowanie 3-letniego planu inwentaryzacji, odrębnie dla każdego roku,  

z podziałem na miesiące. 
2. Określenie składników, rejonów, pól spisowych oraz terminów inwentaryzacji, 

a także wyznaczenie dnia, na który będą one realizowane. 
3. Wnioskowanie składu zespołów spisowych. 
4. Nadzór nad przygotowaniem pól spisowych, tj. np. magazynów, składów, pod 

kątem uporządkowania tych miejsc w sposób ułatwiający dostęp i szybkie usta-
lenie ilości (np. oznakowanie wywieszkami). 

5. Przeprowadzenie szkolenia zespołów spisowych. 
6. Pobranie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych o tym, że wszyst-

kie dokumenty przychodowe i rozchodowe zostały ujęte w ewidencji oraz 
przekazane do działu księgowości. 

7. Przygotowywanie i wydawanie komisjom inwentaryzacyjnym arkuszy spiso-
wych i rozliczenie ich z tych arkuszy po zakończeniu inwentaryzacji. 

8. Nadzór nad terminowym przeprowadzaniem inwentaryzacji, wyjaśnianie ko-
misjom inwentaryzacyjnym wszelkich wątpliwości podczas spisu. 

9. Kontrola wyrywkowa prawidłowości dokonania spisu. 
10. Przyjmowanie wypełnionych arkuszy spisowych po zakończonej inwentaryza-

cji i przekazanie ich do działu księgowości, po sprawdzeniu ich poprawności 
formalnej. 

11. Prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji planu inwentaryzacji. 
12. Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzanych w ciągu roku inwentaryzacji 

oraz ujawnionych niedoborów i nadwyżek w terminie do dnia 20 stycznia każ-
dego roku za rok ubiegły.  

 
 

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zadań oraz kontrolę ich  
realizacji jest Kierownik Sekcji Inwentaryzacji. 
 
 

8. Muzeum Politechniki Lubelskiej  
 
Do zadań Muzeum należy w szczególności: 

1. Gromadzenie rzeczy ruchomych o wartości zabytkowej lub historycznej mate-
riałów dokumentacyjnych, stanowiących muzealia w rozumieniu ustawy o mu-



 50 

zeach, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkiego, co łączy się bezpośred-
nio z historią Politechniki Lubelskiej, jej wybitnych pracowników i absolwen-
tów. 

2. Inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie  zgromadzonych 
muzealiów i materiałów dokumentacyjnych. 

3. Przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im 
pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów  
naukowych. 

4. Zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów. 
5. Organizowanie wystaw, pokazów, konferencji, sympozjów i innych imprez. 
6. Prowadzenie działalności oświatowej. 
7. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych. 
8. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania Muzeum i korzystania z jego 

zbiorów. 
9. Publikowanie katalogów, przewodników wystaw oraz wydawnictw z zakresu 

swojej działalności. 
10. Tworzenie archiwum dokumentalnego i fotograficznego Politechniki Lubel-

skiej. 
11. Szczegółowe zadania pracowników Muzeum określa jego regulamin. 
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VII. KWESTOR, ZAST ĘPCA KANCLERZA  
 

1. Kwestor, Zastępca Kanclerza 
 

Kwestor pełni funkcję głównego księgowego i jest jednym z zastępców kancle-
rza. Kwestor odpowiada za prowadzenie spraw finansowo-księgowych i ekono-
micznych. 

Do zakresu działania kwestora należy w szczególności:  
1. Organizowanie, nadzór i kontrola całokształtu prac wykonywanych przez pod-

porządkowane jednostki. 
2. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami. 
3. Przygotowywanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli doku-

mentów finansowych. 
4. Nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkie jednostki organizacyjne zasad 

dyscypliny finansowej, majątkowej i księgowej. 
5. Bieżąca weryfikacja realizacji budżetu Uczelni. 
6. Nadzór nad prawidłową gospodarką rezerwami finansowymi i środkami obro-

towymi Uczelni. 
7. Przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania planu rze-

czowo-finansowego. 
8. Bieżąca analiza obrotów, kosztów i dochodów. 
9. Sporządzanie kalkulacji kosztów, realizacja sprawozdawczości finansowej. 

10. Kontrola prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowych. 
11. Sterowanie płatnościami w sposób zapewniający płynność finansową. 
12. Przygotowywanie na podstawie posiadanych dokumentów (faktury, wezwania 

do zapłaty itp.) wniosków do Radcy Prawnego o egzekucję należnych Uczelni 
wierzytelności. 

13. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych 
przez wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 

14. Opracowywanie projektów przepisów i instrukcji dotyczących prowadzenia 
rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, 
zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 

15. Inicjowanie i nadzór nad unowocześnianiem procedur finansowo-księgowych. 
16. Merytoryczna analiza zasadności wydatków w jednostkach Uczelni i zawiada-

mianie o wynikach tej analizy rektora. 
17. Efektywne zarządzanie finansami znajdującymi się na rachunkach Politechniki 

Lubelskiej. 
18. Nadzór nad działalnością Stanowiska ds. Planowania i Analiz Ekonomicznych. 

 

Kwestura obejmuje następujące jednostki organizacyjne podporządkowane 
bezpośrednio kwestorowi: 
− Dział Księgowości Finansowej; 
− Dział Rachuby Płac; 
− Dział Księgowości Kosztów; 
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Do zadań kwestury należy w szczególności: 
1. Prowadzenie planowej gospodarki finansowej Uczelni w oparciu o zatwierdzony 

przez Senat plan rzeczowo-finansowy. 
2. Kontrola nad realizacją planu finansowego w zakresie wydzielonych limitów 

dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. 
3. Racjonalne, oszczędne i celowe gospodarowanie funduszami Uczelni. 
4. Sporządzanie rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych, analiz 

i bilansów. 
5. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej. 
6. Sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów. 
7. Prowadzenie ewidencji majątku Uczelni (materiałów, środków trwałych 

i przedmiotów nietrwałych) w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczanie 
osób odpowiedzialnych za to mienie. 

8. Prowadzenie ewidencji i analizy wszystkich rozrachunków gotówkowych, 
przelewowych oraz zapewnienie terminowej ściągalności należności, spłaty 
zobowiązań i dochodzenia roszczeń spornych. 

9. Analiza przychodów i kosztów. 
10. Przestrzeganie obowiązujących zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie 

należytej ochrony wartości pieniężnych. 
11. Rozliczanie i kontrola finansowa delegacji służbowych oraz bezosobowego 

funduszu płac. 
12. Prowadzenie kas realizujących wpływy i wypłaty gotówkowe. 
13. Ewidencja druków ścisłego zarachowania. 
14. Uzgadnianie stanu zapasów materiałów z ewidencją prowadzoną w magazynach. 
15. Prowadzenie spraw dotyczących zasiłków rodzinnych i chorobowych. 
16. Sporządzanie list płac nauczycieli akademickich, pracowników inżynieryjno-

technicznych, administracji i obsługi. 
17. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych, materiałowych. 
18. Dokonywanie wstępnej i bieżącej kontroli operacji gospodarczych. 
19. Współdziałanie ze wszystkimi komórkami i jednostkami organizacyjnymi 

Uczelni w zakresie spraw finansowych, a także z NBP i innymi instytucjami 
z zewnątrz. 

20. Prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z uchwałą o decentralizacji. 
21. Sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych. 
22. Wykonywanie innych prac zleconych przez rektora i kanclerza. 

 
2. Dział Księgowości Finansowej 
 

Do zadań Działu Księgowości Finansowej należy w szczególności: 
1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją i kontrolą gotówki 

w kasach, obrotów pieniężnych z bankami, rozrachunków z kontrahentami 
i pracownikami. 

2. Dokonywanie i rozliczanie wypłaty wynagrodzeń. 
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3. Analiza wykorzystywania limitów i funduszy własnych (socjalnego, mieszka-
niowego). 

4. Rejestrowanie wszystkich wpływających do Uczelni faktur za dostawy,  
roboty i usługi, przekazywanie do potwierdzenia merytorycznego i ich zapłata. 

5. Konfrontacja dokumentów obrotu materiałowego. 
6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania. 
7. Prowadzenie ewidencji analitycznej pożyczek mieszkaniowych. 
8. Uzgadnianie z kontrahentami należności i zobowiązań. 
9. Sporządzanie deklaracji VAT. 

10. Dekretacja dokumentów. 
11. Rozliczanie delegacji służbowych. 
12. Rozliczanie zaliczek pracowniczych. 
13. Rozliczanie dewiz. 
14. Prowadzenie i rozliczanie programów z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.  
 

 
3. Dział Rachuby Płac 

 
Do zadań Działu Rachuby Płac należy w szczególności: 

1. Sporządzanie list płac z tytułu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych 
i honorariów. 

2. Prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników. 
3. Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych 

i rodzinnych oraz prowadzenie kart zasiłkowych. 
4. Naliczanie składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych 

oraz zdrowotnej. 
5. Naliczanie podatków od osób fizycznych. 
6. Naliczanie kapitału początkowego. 
7. Wystawianie zaświadczeń pracowniczych. 
8. Uzgadnianie miesięcznych zestawień płac z działem kosztów. 
9. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych (wszystkie 

PIT) oraz deklaracji ZUS. 
 

 
4. Dział Księgowości Kosztów 
 

Do zadań Działu Księgowości Kosztów należy w szczególności: 
1. Prowadzenie analitycznej ewidencji kosztów w układzie rodzajowym  

i kalkulacyjnym. 
2. Prowadzenie analitycznej ewidencji dochodów w zakresie dostosowanym  

do potrzeb planowania i sprawozdawczości. 
3. Prowadzenie ewidencji kosztów prac naukowo-badawczych, kosztów konfe-

rencji oraz ewidencji kosztów własnych pozostałych kierunków działalności. 
4. Rozliczanie kosztów pośrednich na poszczególne kierunki działalności. 
5. Wyodrębnianie dochodów pozabudżetowych. 
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6. Naliczanie amortyzacji i umorzeń środków trwałych. 
7. Prowadzenie ewidencji urządzeń zakupionych do realizacji prac naukowo-

badawczych oraz egzekwowanie ich rozliczenia po zakończeniu pracy. 
8. Księgowe rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, informowanie  

o wynikach rozliczeń osób materialnie odpowiedzialnych oraz wprowadzanie 
do ewidencji ostatecznych rozliczeń inwentaryzacyjnych i wniosków komisji 
inwentaryzacyjnej. 

9. Prowadzenie komputerowej księgowości syntetycznej oraz uzgadnianie jej 
z ewidencją analityczną. Dokonywanie wszystkich zmian przystosowujących 
komputerowy program finansowo-księgowy do wymogów decentralizacji 
w Uczelni. Wprowadzanie nowych parametrów i wszystkich zmian do progra-
mu komputerowego, niezbędnych do właściwego funkcjonowania Uczelni. 

10. Prowadzenie wydzielonej ewidencji księgowej operacji gospodarczych zwią-
zanych z funkcjonowaniem stołówki studenckiej i bufetów studenckich. 

11. Prowadzenie ewidencji funduszu pomocy materialnej dla studentów. 
12. Sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS i MNiSzW oraz na  

wewnętrzne potrzeby Uczelni. 
13. Dekretowanie dokumentów źródłowych i wprowadzanie tych zapisów do 

komputera. 
14. Prowadzenie komputerowe rejestru sprzedaży VAT. 
15. Rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym. 
16. Przekazywanie dziekanom i specjalistom wydziałowym informacji w zakresie 

otrzymanych dochodów i poniesionych kosztów całości wydziału. 
17. Współpraca ze specjalistami wydziałowymi w zakresie poniesionych kosztów 

na poszczególne katedry oraz poszczególne prace naukowe. 
18. Sporządzanie wynikowych kalkulacji prac naukowo – badawczych umownych, 

PBZ, grantów KBN, działalności statutowej i badań własnych w oparciu  
o protokoły odbioru. Porównywanie pozycji kosztów kalkulacji wynikowej  
z planowaną. Wyjaśnienia rozbieżności kalkulacyjnych. 

19. Okresowa wycena inwentaryzacji produkcji niezakończonej działalności  
naukowo-badawczej. 

 

 
5. Stanowisko ds. planowania i analiz ekonomicznych 
 

Do zadań stanowiska ds. planowania i analiz ekonomicznych należy: 
1. Planowanie zatrudnienia i osobowego funduszu płac we współpracy z poszcze-

gólnymi pionami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni. 
2. Sporządzanie planów osobowego funduszu płac w poszczególnych grupach 

pracowniczych i jednostkach organizacyjnych w celu utrzymania jego opty-
malnego poziomu. 

3. Prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych i płacowych 
Politechniki. 
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4. Opracowywanie planu funduszu wynagrodzeń, analiza wykorzystania funduszu 
płac w poszczególnych rodzajach działalności oraz sporządzanie sprawozdań  
z zakresu poszczególnych składników wynagrodzeń. 

5. Przedkładanie do zatwierdzenia rektorowi rocznych planów zatrudnienia i oso-
bowego funduszu płac. 

6. Składanie wniosków w zakresie rozdziału osobowego funduszu płac zatwier-
dzonego przez MNiSzW.  

7. Opracowywanie, gromadzenie oraz prezentacja materiałów analitycznych  
w zakresie zatrudnienia i płac. 

8. Analiza wykorzystania osobowego funduszu płac i w oparciu o jej wyniki 
składanie wniosków w tym zakresie. 

9. Bieżąca analiza zatrudnienia w oparciu o dane z Działu Spraw Osobowych. 
10. Kontrola realizacji osobowego funduszu płac przez dysponentów tym fundu-

szem. 
11. Prowadzenie ewidencji i wyliczanie wskaźników ekonomicznych Uczelni  

w oparciu o obowiązujące limity i przepisy. 
12. Obliczanie średnich wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowniczych. 
13. Projektowanie zasad wynagradzania poszczególnych grup pracowniczych oraz 

indywidualnego zaszeregowania.  
14. Opracowywanie materiałów statystycznych z zakresu zatrudnienia i osobowe-

go funduszu płac dla potrzeb MNiSzW, GUS i kierownictwa Uczelni oraz 
obowiązującej sprawozdawczości. 

15. Opracowywanie innych analiz na zlecenie rektora. 
16. Opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni. 
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VIII. ZAST ĘPCA KANCLERZA 
 
1. Z-ca kanclerza 

 
Zastępca kanclerza podlega bezpośrednio kanclerzowi i jest jego pierwszym 

zastępcą.  
Do podstawowych obowiązków zastępcy kanclerza należy w szczególności: 

1. Kontrola, nadzór i koordynacja prac bezpośrednio podległych jednostek  
organizacyjnych. 

2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków i budowli oraz urządzeń 
i instalacji technicznych będących w eksploatacji Uczelni, z wyłączeniem 
urządzeń i instalacji stanowiących aparaturę naukowo-badawczą. 

3. Planowanie i organizacja realizacji inwestycji i remontów obiektów Uczelni. 
4. Udział w odbiorach wykonanych remontów i nowo oddawanych do użytku 

obiektów Uczelni. 
5. Organizacja obsługi transportowej dla osób i towarów. 
6. Kontrola zużycia nośników energii oraz dostawy mediów, w tym kontrola  

realizacji zawartych umów. 
7. Prowadzenie kontroli w zakresie stosowania w Uczelni ustaw: prawo budowla-

ne, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów bhp i p.poż. 
8. Zastępowanie kanclerza podczas jego nieobecności w zakresie wskazanym 

przez kanclerza, prorektora ds. rozwoju Uczelni lub rektora Uczelni. 
9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych i kierownictwo 

Uczelni w zakresie działalności zastępcy kanclerza. 
 

Zastępcy kanclerza podlegają bezpośrednio: 
1. Dział Techniczny z brygadami: 

− Brygada Remontowo-Budowlana, 
− Brygada Elektryków, 
− Brygada Hydraulików. 

2. Sekcja Nadzoru Inwestycji i Remontów, w skład której wchodzą: 
− główny specjalista – koordynator sekcji, 
− inspektor nadzoru robót budowlanych, 

− inspektor nadzoru robót sanitarnych, 
− inspektor nadzoru robót elektrycznych. 

   

2. Dział Techniczny 
 

Do podstawowych zadań Działu Technicznego należy: 
1. Utrzymywanie w sprawności eksploatacyjnej budynków, a w szczególności 

prowadzenie spraw technicznych związanych z zapewnieniem dostaw energii 
elektrycznej, gazu, wody i energii cieplnej do poszczególnych obiektów Uczel-
ni. 
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2. Organizowanie i wykonywanie bieżącej konserwacji budynków i budowli si-
łami własnymi oraz posiadanych środków technicznych i finansowych,  
a w szczególności: 
1) instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, c.o. i c.w.; 
2) instalacji gazowej oraz wentylacji; 
3) instalacji elektrycznej; 
4) robót remontowych i wykończeniowych (malarskich, posadzkarskich, ślu-

sarskich, stolarskich, dekarskich). 
3. Zapewnienie dyżurów pracowników technicznych w godzinach drugiej zmiany 

oraz w dni wolne od pracy. 
4. Dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego: 

1) elementów budynków i budowli; 
2) instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, c.o. i c.w.; 
3) instalacji gazowej, wentylacji i przewodów kominowych; 
4) instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w szczególności dokonywanie 

okresowych pomiarów instalacji elektrycznej. 
5. Gromadzenie informacji o potrzebach w zakresie remontów bieżących  

z uwzględnieniem danych z okresowych przeglądów, decyzji organów nadzoru  
techniczno-budowlanego  i wniosków użytkowników obiektów Uczelni. 

6. Współudział w opracowywaniu rocznych planów remontów oraz określanie 
szacunkowych wartości planowanych remontów zleconych do prowadzenia 
Działowi Technicznemu. 

7. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do prowadzenia działalności  
remontowo-adaptacyjnej, a w szczególności: 
1) dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspertyz dotyczących stanu bu-

dynków i urządzeń; 
2) współpraca z Sekcją ds. BHP oraz Ochrony P.Poż; 
3) uzyskanie wymaganych pozwoleń na realizację robót remontowo-

adaptacyjnych. 
8. Przygotowywanie niezbędnych materiałów dla Biura Zamówień Publicznych  

w celu przeprowadzenia procedury zgodnej z ustawą Prawo zamówień  
publicznych. 

9. Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi remontów w zakresie: 
1) koordynacji wykonanych robót; 
2) sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami; 
3) odbioru oraz dokonywania rozliczeń zakończonych robót; 
4) uczestniczenia w komisyjnych przeglądach okresu gwarancyjnego. 

10. Przechowywanie dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń służących 
utrzymaniu sprawności technicznej. 

11. Prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. 

12. Organizowanie i nadzorowanie usług konserwacyjnych jednostek zewnętrz-
nych. 
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13. Prowadzenie kontroli zużycia materiałów wykorzystywanych do robót remon-
towo-konserwacyjnych i ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi normami 
i zasadami racjonalnej gospodarki. 

14. Opracowanie informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw dla 
potrzeb kierownictwa, organów kolegialnych Uczelni oraz uprawnionych jed-
nostek spoza Uczelni. 

15. Współpraca ze wszystkimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Uczelni, 
szczególnie w zakresie obsługi technicznej i konserwatorskiej. 

16. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dla 
potrzeb robót inwestycyjnych i remontowo-budowlanych. 

17. Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośrednich przełożonych  
i kierownictwo Uczelni. 

 
 
3. Sekcja Nadzoru Inwestycji i Remontów 
 

Zadaniem sekcji jest przygotowywanie, organizowanie, kierowanie i nadzoro-
wanie prac inwestycyjnych i remontowych prowadzonych w obiektach Uczelni: 
robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i zewnętrznych z urządzeniem  
terenów zielonych, a w szczególności: 
1. Opracowywanie rocznych planów remontów obiektów dydaktycznych, socjal-

no-bytowych studentów i pracowników oraz administracyjnych.  
2. Opracowywanie dokumentacji przetargowej na roboty inwestycyjne, remonto-

wo-budowlane dla Biura Zamówień Publicznych. 
3. Przygotowanie dokumentacji do opracowywania kosztorysów inwestorskich 

wraz z przedmiarami robót. 
4. Kontrola zgodności przebiegu robót z umową i dokumentacją techniczną 
5. Rozliczanie robót inwestycyjnych i remontowo-budowlanych 
6. Sprawowanie nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami. 
7. Nadzór, organizowanie i uczestniczenie w odbiorach końcowych, gwarancyj-

nych inwestycji i remontowanych obiektów, zawiadamianie wykonawców  
o terminach odbiorów gwarancyjnych, ostatecznych. 

8. Zabezpieczenie dokumentacji powykonawczej remontowanych obiektów. 
9. Przygotowywanie niezbędnych materiałów do zlecania projektów technicz-

nych. 
10. Załatwianie spraw związanych z uzyskaniem decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 
11. Wnioskowanie o wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budyn-

ków i urządzeń wytypowanych do przeprowadzania remontów, przebudowy, 
rozbudowy, modernizacji lub nadbudowy oraz innych wymaganych prawem 
budowlanym opracowań. 

12. Dokonywanie bieżących uzgodnień z Biurem Projektów opracowującym zle-
cone prace projektowe, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

13. Opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
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14. Prowadzenie bieżącej dokumentacji inwestycji i robót remontowych. 
15. Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb Uczelni i MNiSzW z zakresu 

działalności inwestycyjnej i remontowej. 
16. Współpraca z kwesturą w zakresie sprawozdawczości finansowej inwestycji  

 i remontów. 
17. Przekazywanie protokolarne terenu budowy wykonawcy robót. 
18. Kontrola jakości wykonywanych robót, wykorzystanych materiałów, zgodno-

ści robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu. 

19. Kontrola ilości i jakości wykonywanych robót przed odbiorem zakończonego 
przedmiotu umowy bądź zlecenia. 

20. Sprawdzanie i akceptacja ksiąg obmiaru oraz kosztorysów powykonawczych. 
21. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.  
22. W razie wykonywania dodatkowych robót nieobjętych zakresem zlecenia lub 

umowy, spisywanie wspólnie z kierownikiem budowy (wykonawcą) protokołu 
konieczności. 

23. Dokonywanie kontroli ilości i jakości oraz wartości materiałów uzyskanych  
z rozbiórki, uzgadnianie zakresu zagospodarowania tych materiałów oraz 
przedstawianie spisu materiałów z rozbiórki niezagospodarowanych na budo-
wie. 

24. Uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach 
technicznych. 

25. Sprawdzanie prawidłowości fakturowania wykonanych robót w aspekcie ich 
zgodności z warunkami umownymi. 

26. Rejestrowanie umów na prace projektowe oraz przyjmowanie dokumentacji  
technicznych ze sprawdzeniem ich kompletności. 

27. Rejestrowanie umów zawieranych przez Uczelnię z wykonawcami remontów  
i inwestycji. 

28. Przyjmowanie i rejestrowanie faktur od wykonawców zewnętrznych. 
29. Prowadzenie dokumentacji remontów obiektów, inwestycji i przekazanie pro-

jektów powykonawczych do archiwum Uczelni po zakończeniu realizacji in-
westycji. 

30. Sporządzanie zamówień materiałowych do Działu Gospodarki Materiałowej  
i Zaopatrzenia. 
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IX. WYDZIAŁ  
 
1. Dziekan 
             

Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go wobec innych organów Politech-
niki oraz na zewnątrz. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników,  
studentów i doktorantów wydziału. 

Do zadań dziekana należy w szczególności: 
1. Przygotowywanie planów i programów studiów. 
2. Organizacja toku studiów na wydziale. 
3. Zlecanie zajęć dydaktycznych. 
4. Wnioskowanie, w uzgodnieniu z radą wydziału, w sprawach zmian w struktu-

rze organizacyjnej wydziału. 
5. Wnioskowanie w sprawach powołania dyrektorów instytutów, kierowników 

katedr i pozostałych jednostek organizacyjnych wydziału. 
6. Nadzór nad rozwojem kadry naukowej w wydziale. 
7. Wnioskowanie o mianowanie na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwy-

czajnego oraz na pozostałe stanowiska.  
8. Rozstrzyganie w sprawach objętych regulaminem studiów oraz regulaminem 

przyznawania pomocy materialnej dla studentów. 
9. Realizacja i protokołowanie uchwał rad wydziałów, przekazywanie wniosków 

rektorowi oraz referowanie ich na posiedzeniach senatu. 
10. Podejmowanie decyzji w innych sprawach określonych w ustawie i Statucie 

PL. 
11. Sporządzanie sprawozdań z działalności wydziału za każdy rok akademicki. 
12. Przygotowywanie założeń  corocznych  planów  rzeczowo-finansowych  

wydziału (uzgadnianych z wydziałową komisją ds. finansów i opiniowanych 
przez radę wydziału). 

13. Zawieranie umów cywilno-prawnych z upoważnienia rektora. 
14. Określanie kompetencji prodziekanów. 

 
 

2. Sekretariat  
                  

Do zadań Sekretariatu należy w szczególności: 
1. Obsługa sekretarska dziekana i prodziekanów. 
2. Przyjmowanie korespondencji i prowadzenie dziennika pism przychodzących  

i wychodzących. 
3. Podział korespondencji i przekazywanie jej do poszczególnych jednostek wy-

działu. 
4. Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji dziekana i prodziekanów. 
5. Kompletowanie wniosków o nagrodę ministra i rektora. 
6. Przygotowywanie i kompletowanie wniosków o awansowanie pracowników. 
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7. Prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz po-
stępowania kwalifikacyjnego o tytuł naukowy. 

8. Kompletowanie materiałów na posiedzenia rady wydziału i kolegium dziekań-
skie. 

9. Rejestrowanie uchwał, decyzji i zaleceń rady wydziału. 
10. Kompletowanie aktów normatywnych stanowiących podstawę działań rady 

wydziału. 
11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej oceny rozwoju kadry naukowej i dydak-

tycznej. 
12. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych dziekana i prodziekanów. 
13. Zabezpieczenie danych osobowych. 
14. Zbieranie materiałów i opracowywanie planów i sprawozdań z działalności 

wydziału. 
15. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo wydziału. 

 
 

3. Dziekanat  
 

Do zadań realizowanych przez Dziekanat należy w szczególności: 
1. Zakładanie akt osobowych studentów, przygotowywanie i wydawanie indek-

sów oraz legitymacji, prowadzenie rejestrów, aktualizacja legitymacji. 
2. Przygotowywanie dla prowadzących zajęcia list poszczególnych grup studenc-

kich i ich aktualizowanie po każdym semestrze. 
3. Sporządzanie wykazów obowiązujących przedmiotów łącznie z obsadą dydak-

tyczną na poszczególne formy zajęć. 
4. Przygotowanie sesji egzaminacyjnych. 
5. Prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów oraz praktyk. 
6. Sporządzanie szczegółowych zestawień wyników sesji egzaminacyjnych, 

przedstawienie odnośnych wniosków dla dziekana. 
7. Wydawanie studentom zaświadczeń o stanie studiów. 
8. Przyjmowanie podań studentów oraz opisywanie ich w aspekcie wymogów 

regulaminowych. 
9. Współpraca z Komisjami Egzaminu Dyplomowego. Wypisywanie dyplomu 

ukończenia studiów. 
10. Prowadzenie dziennika studenta na poszczególne lata. 
11. Prowadzenie rejestru studentów urlopowanych i skierowanych na powtórzenie 

roku. 
12. Sporządzanie dokumentacji związanej ze skreśleniami z listy studentów, urlo-

pami i powtarzaniem roku. 
13. Przekazywanie danych dotyczących studentów odnośnym jednostkom  

wewnątrz Uczelni i poza nią, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
14. Przedstawianie dziekanowi różnic programowych w przypadku studentów  

wznawiających studia lub przeniesionych z innych Uczelni.  
15. Opracowywanie sprawozdań rutynowych dla GUS i MNiSzW. 
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16. Ewidencja i wydawanie druków ścisłego zarachowania. 
17. Sporządzanie rozliczeń druków ścisłego zarachowania i przekazywanie do 

Kwestury. 
18. Wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem akt do archiwum. 
19. Przygotowywanie spraw w zakresie procesu dydaktycznego na posiedzenia 

rady wydziału. 
20. Współpraca w organizacji inauguracji roku akademickiego. 
21. Współpraca w organizacji uroczystego wręczenia dyplomów ukończenia stu-

diów. 
22. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi wydziału i Uczelni realizu-

jącymi proces dydaktyczno-wychowawczy. 
23. Załatwianie spraw bieżących studentów i interesantów. 
24. Załatwianie bieżącej korespondencji dotyczącej spraw studenckich oraz spo-

rządzanie opinii o studentach. 
25. Obsługa administracyjna studiów doktoranckich. 
26. Sporządzanie rozkładu zajęć dydaktycznych. 
27. Wykonywanie wyciągów z planów zadań dydaktycznych dla instytutów, katedr 

i jednostek międzywydziałowych. 
28. Nadzór nad obciążeniem sal dydaktycznych. 
29. Bieżąca kontrola opłat za studia, windykacja należności. 
30. Prowadzenie dokumentacji związanej z kredytami studenckimi. 
31. Prowadzenie wszystkich spraw dydaktycznych, związanych z organizacją 

studiów podyplomowych, we współpracy z jednostkami organizującymi te 
formy zajęć. 

32. Wykonywanie innych poleceń kierownictwa wydziału. 
 
 

4. Stanowisko ds. gospodarki finansowej wydziału 
 
Zadania realizowane przez stanowisko ds. gospodarki finansowej: 

1. Ewidencja zamówień i akceptacja możliwości finansowania zakupów materia-
łów i aparatury dokonywanych przez jednostki organizacyjne wydziału. 

2. Ewidencja kosztów udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych pra-
cowników wydziału. 

3. Ewidencjonowanie przychodów i wydatków poszczególnych rodzajów działal-
ności naukowo-badawczej katedr i instytutów. 

4. Ewidencja kosztów i przychodów związanych z przeprowadzaniem przewo-
dów doktorskich i habilitacyjnych oraz z inną działalnością naukową wydziału. 

5. Ewidencjonowanie przychodów i wydatków związanych z administracją  
i utrzymaniem budynków i pomieszczeń wydziału. 

6. Rejestracja wpływów i wydatków funduszu dziekana i innych funduszy wy-
działowych. 

7. Uzgadnianie z Biurem Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych rozliczeń 
prac naukowo-badawczych i projektów finansowanych przez Ministerstwo  
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Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środków celowych na działalność statutową  
i badania własne. 

8. Uzgadnianie z kwesturą rozliczeń środków finansowych wydziału. 
9. Opracowywanie rocznego planu rzeczowo-finansowego wydziału. 

10. Sporządzanie faktur dla najemców korzystających z pomieszczeń administro-
wanych przez wydział. 

11. Kwartalna i roczna analiza przychodów i wydatków poszczególnych jednostek 
organizacyjnych wydziału. 

12. Ewidencja i parafowanie umów zleceń i umów o dzieło finansowanych  
ze środków wydziału. 

13. Uzgadnianie raz w miesiącu przychodów i wydatków z jednostkami wydziału, 
w tym różnic pomiędzy kwotą zamówienia i rzeczywistą kwotą jego realizacji 
(faktura). 

14. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo wydziału. 
 
 

5. Dział Administracyjno-Gospodarczy/Zespół ds. Technicznej Obsługi  
    Wydziału/Sekcja Administracyjno-Gospodarcza  

 
Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: 

1. Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i porządku w pomieszczeniach wy-
działu. 

2. Ochrona mienia wydziału i obsługa portierni. 
3. Obsługa szatni. 
4. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym instalacji, urządzeń ogólnych  

i sprzętu gospodarczego znajdującego się w administrowanych pomieszcze-
niach. 

5. Współdziałanie w sprawach gospodarczych z kierownictwem jednostek pod-
stawowych wydziału będących użytkownikami pomieszczeń w administrowa-
nym obiekcie. 

6. Współpraca z Działem Technicznym w sprawie remontów, usuwania awarii  
i konserwacji administrowanych obiektów oraz sprzętu. 

7. Utrzymanie w należytym stanie dróg ewakuacyjnych. 
8. Zaopatrywanie administrowanych pomieszczeń w aktualne instrukcje i nie-

zbędny sprzęt przeciwpożarowy oraz dopilnowanie właściwej i terminowej je-
go kontroli i konserwacji.  

9. Dbanie o estetyczny wygląd budynków, pomieszczeń i dróg, pielęgnowanie 
zieleni znajdującej się na posesji. 

10. Utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego i porządku w administrowanych 
obiektach. 

11. Opracowywanie planów zaopatrzenia w materiały do utrzymania czystości. 
Współdziałanie w tym zakresie z Działem Gospodarki Materiałowej i Zaopa-
trzenia. 
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12. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek ewidencji składników majątko-
wych. 

13. Współpraca z administracją Uczelni w zakresie okresowych inwentaryzacji  
i czynne uczestniczenie w pracach zespołu spisowego. 

14. Prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów środków czystości. 
15. Nadzór nad gospodarką energią elektryczną i wodą. Terminowe rozliczanie 

faktur i rachunków za dostawy i usługi komunalne. 
16. Nadzór nad stanem technicznym urządzeń teletechnicznych. Rozliczanie  

kosztów za usługi telekomunikacyjne. 
17. Nadzór nad stanem technicznym sprzętu biurowego w administrowanych  

obiektach wydziału. 
18. Współdziałanie w sprawach określania warunków wynajmu pomieszczeń  

i powierzchni użytkowych. 
19. Wystawianie faktur za wynajmowane pomieszczenia i powierzchnie oraz mo-

nitorowanie, w porozumieniu z kwesturą, terminowej płatności. 
20. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo wydziału. 

 
 
6. Wydziałowa Pracownia Komputerowa 
 
1. Nadzór i utrzymanie sprawności serwera wydziałowego. 
2. Planowanie zakupów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. 
3. Utrzymywanie sprawności sprzętu w pracowni. 
4. Uaktualnianie strony www wydziału. 
5. Udostępnianie studentom stanowisk komputerowych oprogramowanych  

programami użytkowymi. 
6. Zapewnienie możliwości dostępu do internetu dla studentów (z blokadą  

wybranych obszarów).  
7. Zapewnienie możliwości zapisu informacji i danych (w zakresie m.in. druko-

wania i kopiowania na dyskietki). 
8. Materialna odpowiedzialność za powierzony majątek. 
9. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo wydziału. 
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X. INSTYTUT, KATEDRA 
 
1. Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry 

   
Dyrektor instytutu lub kierownik katedry jest odpowiedzialny za całokształt 

działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej jednostki.  
Do zadań dyrektora instytutu lub kierownika katedry należy w szczególności: 

1. Kierowanie jednostkami i reprezentowanie ich wobec organów Uczelni. 
2. Opracowanie rocznego planu działania i perspektywicznego programu rozwo-

ju jednostki. 
3. Przygotowanie materiałów do odbywającej się raz w kadencji oceny jednostki; 
4. W porozumieniu z dziekanem tworzenie nowej oferty dydaktycznej, zgodnie  

z zapotrzebowaniem rynku. 
5. Ustalanie obsady zajęć dydaktycznych, dbanie o ich wysoki poziom i stałe do-

skonalenie. 
6. Organizowanie działalności naukowej i badawczo-usługowej. 
7. Dbanie o rozwój naukowy pracowników. 
8. Zapewnianie dyscypliny pracy i określanie kompetencji kierowników zakła-

dów. 
9. Wnioskowanie w sprawach zmian organizacyjnych jednostek. 

10. Zawieranie umów na realizację prac badawczych i usługowych w zakresie 
udzielonego przez rektora pełnomocnictwa. 

11. Podejmowanie decyzji w sprawach wykorzystania funduszy przydzielonych 
jednostkom z budżetu Uczelni oraz pozyskanych przez jednostki. 

12. Nadzór nad gospodarowaniem przydzielonym mieniem jednostek. 
13. Wnioskowanie w sprawach kadrowych jednostek. 
14. Organizowanie seminariów naukowych w kierowanej jednostce. 
15. Wykonywanie innych prac wynikających z ustaleń jednoosobowych i kole-

gialnych organów Uczelni. 
 
 

2. Sekretariat Dyrektora Instytutu, Kierownika Kate dry 
 

Do zadań sekretariatu dyrektora instytutu lub kierownika katedry należy  
w szczególności: 
1. Prowadzenie i rejestracja wychodzącej i przychodzącej korespondencji. 
2. Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego i badań naukowych  

jednostki. 
3. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności dydaktycznej, 

naukowej i współpracy z podmiotami gospodarczymi. 
4. Ewidencja i archiwizacja prac dyplomowych i opracowań wykonywanych  

w jednostce w ramach umów o dzieło. 
5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy jednostki z instytucjami na-

ukowymi krajowymi i zagranicznymi. 
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6. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum. 
7. Prowadzenie ewidencji wydatków z przydzielonych jednostce środków na ba-

dania własne i działalność statutową oraz pozyskanych w ramach realizacji 
programów międzynarodowych i projektów MNiSzW. 

8. Protokołowanie zebrań i narad odbywających się w jednostce. 
9. Organizacja przyjęć interesantów i prowadzenie bazy teleadresowej. 

10. Prowadzenie dokumentacji pracowników jednostki: urlopy, okresowe badania 
lekarskie, ewidencja zwolnień lekarskich, praca w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia i in. 

11. Nadzór nad stałym uzupełnianiem wyposażenia laboratoriów w niezbędne 
środki wynikające z przepisów BHP. 

12. Prowadzenie strony internetowej jednostki. 
13. Współpraca z redakcją „Biuletynu Informacyjnego PL”. 
14. Współpraca z Centrum Informatycznym w zakresie gospodarki i obsługi sieci 

informatycznej oraz oprogramowania. 
15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. 
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XI. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

1. Zbiór dokumentów w zakresie struktury organizacyjnej dotyczącej poszczegól-
nych pionów, jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej 
prowadzi Biuro Rektora i Organizacji Uczelni. 

 

2. Jednostki i komórki organizacyjne Politechniki prowadzą teczki organizacyjne 
własnej jednostki, zawierające: 

− Statut Politechniki Lubelskiej; 
− regulamin organizacyjny; 
− schemat struktury organizacyjnej Uczelni; 
− schemat struktury organizacyjnej własnej jednostki; 
− zakresy obowiązków poszczególnych pracowników jednostki lub komórki 

organizacyjnej; 
− regulamin i karty oceny pracowników niebędących nauczycielami akade-

mickimi; 
− regulamin pracy Politechniki Lubelskiej; 
− regulamin przyznawania nagród pracownikom Politechniki Lubelskiej 

niebędącym nauczycielami akademickimi; 
− regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akade-

mickimi Politechniki Lubelskiej; 
− instrukcję obiegu dokumentów; 
− instrukcję kancelaryjną Politechniki Lubelskiej. 

 

3. Schemat struktury organizacyjnej administracji Politechniki Lubelskiej oraz 
symbolikę literową określają załączniki stanowiące integralną część  
regulaminu. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 
ogólnie obowiązujące przepisy. 

 

5. Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu go przez Senat Politechniki  
Lubelskiej. 
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Załącznik nr 2  
do Obwieszczenia Nr 2/2011 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 16 czerwca 2011 r.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMATY ORGANIZACYJNE 
jednostek organizacyjnych administracji 

do 
Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Lubelskiej 
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1. Schemat Organizacyjny Administracji Politechniki Lubelskiej 

2. Schemat pionu Rektora 

3. Schemat pionu Prorektora ds. Rozwoju Uczelni 

4. Schemat pionu Prorektora ds. Nauki 

5. Schemat pionu Prorektora ds. Studenckich  

6. Schemat pionu Kanclerza 

7. Schemat jednostek i komórek organizacyjnych podporządkowanych  
bezpośrednio Kwestorowi, Zastępcy Kanclerza 

 
8. Schemat jednostek i komórek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowa-

nych Zastępcy Kanclerza 
 
9. Schemat Administracji Wydziału (ujęto w Schemacie Organizacyjnym  

Administracji Politechniki Lubelskiej) 
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REKTOR 
 

R 

Biuro Rektora 
i Organizacji Uczelni 

Dział Spraw   
Osobowych 

 

Kancelaria Informacji Niejawnych 

Stanowisko  
Radcy Prawnego 

Stanowisko 
Audytora Wewnętrznego 

 

RB 

 

RI 

 

RO 

 
RIN 

 

RR 

 

RF 

Stanowisko Pełnomocnika  
ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

 

Stanowisko  
Sekretarza Rektora 

 

RS 

Biuro  
Rzecznika Patentowego 

 

RW 

Stanowisko 
ds. Planowania Obronnego 

 

RT 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
PIONU REKTORA  
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PROREKTOR 
DS. ROZWOJU UCZELNI   

 

 

RP 

 

Sekretariat 

Centrum Informatyczne 
Politechniki Lubelskiej 

Sekcja ds. BHP 
oraz Ochrony P.Poż. 

 

 

RP 

 

PC 

 

PH 

Centrum Innowacji i Zaawansowanych 
Technologii Politechniki Lubelskiej 

 

 

PZ 

Lubelskie Centrum Transferu Technologii 
Politechniki Lubelskiej 

 

 

PT 

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości 
Politechniki Lubelskiej 

 

 

PI 

Biuro Rozwoju 
i Kooperacji Politechniki Lubelskiej 

 

PR 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
PIONU PROREKTORA DS. ROZWOJU UCZELNI  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

PROREKTOR  
DS.  NAUKI 

 

RN 

Biuro Współpracy z Zagranicą 
i Badań Naukowych 

 

NZ 

Biblioteka Politechniki Lubelskiej – 
Stanowiska administracyjne 

 

 
NBA 
 

 

Sekretariat 
 

 

RN 

Biuro 
Wymiany Międzynarodowej 

 

 

NW 
 

Biblioteka Politechniki Lubelskiej –  
Dyrektor 

 

 

NB 
 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
PIONU PROREKTORA DS. NAUKI 
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DS 

PROREKTOR  
DS.  STUDENCKICH 

 

RD 

Dział Nauczania  
i Toku Studiów 

 

DN 

 

DB 

Biuro Promocji i Karier  
Politechniki Lubelskiej 

 

DP 

Studium Wychowania Fizycznego  
i Sportu – Kierownik 

 

DW 

Studium Języków Obcych 
– Kierownik 

 

SJ 

Zespół Świadczeń  
Stypendialnych 

Studium Języków Obcych 
– Stanowiska administracyjne 

 

SJA 

Studium Wychowania Fizycznego  
i Sportu – Stanowiska administracyjne 

 

DWA 

Dział Spraw 
Studenckich 

Zespół Wspomagania  
Działalności Studenckiej  

 

 

Sekretariat 
 

RD 

 
DB-ZŚS 

 

 DB-ZWDS 

 

Domy Studenckie 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
PIONU PROREKTORA DS. STUDENCKICH  
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KANCLERZ 
 

RA 

 

Sekretariat 
 

RA 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy 
 

 

AG 

 

Kancelaria Uczelni 
 

 

AGK 

 

Archiwum Zakładowe 
 

 

AGA 

Stanowisko ds. Administrowania Transportem  
i Rozliczania Mediów Obiektów Admin. 

 

Stanowisko ds. Administrowania Obiektami  
i Terenami Uczelni 

 

Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych  
Pracowników 

 

AB 

 

Sekcja Inwentaryzacji  
 

 

AI 

Dział Gospodarki Materiałowej  
i Zaopatrzenia 

 

 

AZ 

 

Biuro Zamówień Publicznych 
 

 

AP 

 

Sekcja Zaopatrzenia 
 

 

AZZ 

 

Sekcja Aparatury 
 

 

AZA 

 

Magazyn Centralny 
 

 

AZM 

 

Muzeum Politechniki Lubelskiej  
 

AM 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
PIONU KANCLERZA 
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KWESTOR, 
ZASTĘPCA KANCLERZA 

 

AF 

 

Dział Księgowości Finansowej 
 

 

FF 

 

Dział Rachuby Płac 
 

 

FR 

 

Dział Księgowości Kosztów 
 

 

FK 

Stanowisko ds. Planowania  
i Analiz Ekonomicznych 

 

 

FE 

SCHEMAT JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  
BEZPOŚREDNIO PODPORZĄDKOWANYCH 
KWESTOROWI, ZAST ĘPCY KANCLERZA 
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ZASTĘPCA KANCLERZA 
 

AT 

Sekcja Nadzoru  
Inwestycji i Remontów 

 

 

TI 

 

Dział Techniczny 
 

 

TT 

 

TT-BRB   Brygada Remontowo-Budowlana 
 

 

TT-BE                 Brygada Elektryków 
 

 

TT-BH                Brygada Hydraulików 
 

SCHEMAT JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  
BEZPOŚREDNIO PODPORZĄDKOWANYCH  

ZASTĘPCY KANCLERZA 
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Załącznik nr 3  
do Obwieszczenia Nr 2/2011 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 
 

 
WYKAZ SYMBOLI JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH 

POLITECHNIKI  LUBELSKIEJ 
 
 
 
 

I. Pion Rektora 
1) R - Rektor 
2) RS - Stanowisko Sekretarza Rektora 
3) RB - Biuro Rektora i Organizacji Uczelni 
4) RO - Dział Spraw Osobowych 
5) RR - Stanowisko Radcy Prawnego 
6) RF - Stanowisko Audytora Wewnętrznego 
7) RI - Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
    1) RIN - Kancelaria Informacji Niejawnych 
8) RT - Stanowisko ds. Planowania Obronnego 
9) RW  - Biuro Rzecznika Patentowego 

 
 
II. Pion Prorektora ds. Rozwoju Uczelni 

1) RP - Prorektor ds. Rozwoju Uczelni 
2) RP - Sekretariat 
3) PC - Centrum Informatyczne Politechniki Lubelskiej – jednostka  

         ogólnouczelniana: 
1) PC - Kierownik Centrum 
2) PCA - Biuro Centrum 

4) PH  - Sekcja ds. BHP oraz Ochrony P.Poż. 
5) PZ  - Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki  

          Lubelskiej - jednostka ogólnouczelniana 
6) PT  - Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki  

          Lubelskiej - jednostka ogólnouczelniana 
7) PI  - Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki  

          Lubelskiej - jednostka ogólnouczelniana 
8) PR  - Biuro Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej – jednostka  

          ogólnouczelniana 
 
 

III.  Pion Prorektora ds. Nauki 
1) RN  - Prorektor ds. Nauki  
2) RN  - Sekretariat 
3) NZ  - Biuro Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych 
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4) NB  - Biblioteka Politechniki Lubelskiej - jednostka ogólnouczelniana 
   1) NB  - Dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej 
   2) NBA   - Stanowiska administracyjne w Bibliotece  

     Politechniki Lubelskiej 
5) NW  - Biuro Wymiany Międzynarodowej 

 
 

IV. Pion Prorektora ds. Studenckich 
1) RD  - Prorektor ds. Studenckich  
2) RD  - Sekretariat 
3) DN  - Dział Nauczania i Toku Studiów 
4) DB  - Dział Spraw Studenckich 

1) DB – ZŚS - Zespół Świadczeń Stypendialnych 
2) DB – ZWDS - Zespół Wspomagania Działalności Studenckich                                               

5) DS -  Domy Studenckie 
6) DP  - Biuro Promocji i Karier Politechniki Lubelskiej 
7) SJ  - Studium Języków Obcych – jednostka międzywydziałowa 

1) SJ - Kierownik SJO 
2) SJA - Stanowiska administracyjne w SJO 

8) DW  - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – jednostka  
                 międzywydziałowa 

1) DW - Kierownik SWFiS 
2) DWA - Stanowiska administracyjne w SWFiS 

 
 
V. Pion Kanclerza  

1. RA - Kanclerz 
A. Jednostki organizacyjne podporządkowane bezpośrednio Kanclerzowi  

1) AF  - Kwestor, Z-ca Kanclerza 
2) AT   - Z-ca Kanclerza 
3) RA  - Sekretariat 
4) AG  - Dział Administracyjno-Gospodarczy 

     1) AGK - Kancelaria Uczelni 
    2) AGA - Archiwum Zakładowe 

5) AP  - Biuro Zamówień Publicznych 
6) AZ  - Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia 

 1) AZZ - Sekcja Zaopatrzenia 
 2) AZA - Sekcja Aparatury 
 3) AZM - Magazyn Centralny 

7) AB    - Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników 
8) AI  - Sekcja Inwentaryzacji 
9) AM   - Muzeum Politechniki Lubelskiej 
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B. Jednostki i komórki organizacyjne podporządkowane bezpośrednio  
      Kwestorowi, Zastępcy Kanclerza 
 

1) FF - Dział Księgowości Finansowej 
2) FR - Dział Rachuby Płac 
3) FK - Dział Księgowości Kosztów 
4) FE - Stanowisko ds. Planowania i Analiz Ekonomicznych 

 
 C. Jednostki i komórki organizacyjne bezpośrednio podporządkowane   
      Zastępcy Kanclerza 

 

1) TT - Dział Techniczny 
    1) TT-BRB   - Brygada Remontowo-Budowlana 
    2) TT-BE    - Brygada Elektryków  
    3) TT-BH    - Brygada Hydraulików 
2) TI - Sekcja Nadzoru Inwestycji i Remontów 

 
 
 
VI. Podstawowe jednostki organizacyjne Politechniki Lubelskiej 

 
- WYDZIAŁ  MECHANICZNY (WM) 
1) M  - Dziekan Wydziału 
2) MP  - Prodziekani 
3) M  - Sekretariat 
4) MD  - Dziekanat 
5) MF  - Stanowisko ds. Gospodarki Finansowej 
6) MA  - Dział Administracyjno-Gospodarczy 
7) WM-ITSI - Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych 
8) WM-KMS - Katedra Mechaniki Stosowanej 
9) WM-KPKM - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn 

10) WM-KIM - Katedra Inżynierii Materiałowej 
11) WM-KPP - Katedra Procesów Polimerowych 
12) WM-KPIP - Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji 
13) WM-KKMT - Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii  

    Obróbki Plastycznej 
14) WM-KPS - Katedra Pojazdów Samochodowych 
15) WM-KSST - Katedra Silników Spalinowych i Transportu 
16) WM-KIPSE - Katedra Inżynierii Procesowej, Spożywczej i Ekotechniki 
17) WM-KA - Katedra Automatyzacji 
18) WM-KTMP - Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów  

                         i Napędów Lotniczych 
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- WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI (WE) 
 
1)  E  - Dziekan Wydziału 
2) EP  - Prodziekani 
3) E   - Sekretariat 
4) ED  - Dziekanat 
5) EF  - Stanowisko ds. Gospodarki Finansowej 
6) EA  - Dział Administracyjno-Gospodarczy 
7) WE-IPEE - Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii  
8) WE-II  - Instytut  Informatyki 
9) WE-KIKE - Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej 

10) WE-KAM - Katedra Automatyki i Metrologii 
11) WE-KE  - Katedra Elektroniki 
12) WE-KSEZ - Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń 
13) WE-KUET - Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN               
14) WE-KNME - Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych 
15) WE-KM - Katedra Matematyki 
16) WE-KEE - Katedra Energetyki i Elektrochemii 
17) WE-WLK - Wydziałowe Laboratorium Komputerowe 
18) WE-PT  - Pracownia Techniczna 

 
 
- WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY (WB) 
 
1) B   - Dziekan Wydziału 
2) BP  - Prodziekani  
3) B   - Sekretariat 
4) BD  - Dziekanat 
5) BF  - Stanowisko ds. Gospodarki Finansowej 
6) BA  - Dział Administracyjno-Gospodarczy 
7) WB-IB  - Instytut Budownictwa  
8) WB-KDM - Katedra Dróg i Mostów 
9) WB-KMCS - Katedra Mechaniki Ciała Stałego 

10) WB-KKB - Katedra Konstrukcji Budowlanych 
11) WB-KG - Katedra Geotechniki 
12) WB-KMB - Katedra Mechaniki Budowli 
13) WB-KAUPP - Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 
14) WB-KKZ - Katedra Konserwacji Zabytków 
15) WB-SPA - Samodzielna Pracownia Architektoniczna 
16) WB-LB  - Laboratorium Budownictwa 
17) WB-LMN - Laboratorium Metod Numerycznych 
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- WYDZIAŁ IN ŻYNIERII ŚRODOWISKA (WŚ) 
 
1) Ś   - Dziekan Wydziału 
2) ŚP  - Prodziekani  
3) Ś  - Sekretariat 
4) ŚD  - Dziekanat 
5) ŚF  - Stanowisko ds. Gospodarki Finansowej  
6) ŚA  - Sekcja Administracyjno-Gospodarcza 
7) WŚ-IIOŚ - Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska 
8) WŚ-KIOPZ - Katedra  Inżynierii Ochrony Powierzchni Ziemi 

 
 
 

- WYDZIAŁ PODSTAW TECHNIKI (WT) 
 
1) T  - Dziekan Wydziału 
2) TP  - Prodziekani  
3) T  - Sekretariat  
4) TD  - Dziekanat 
5) TF  - Stanowisko ds. Gospodarki Finansowej 
6) TA  - Dział Administracyjno-Gospodarczy 
7) WT-KFS - Katedra Fizyki Stosowanej  
8) WT-KMS - Katedra Matematyki Stosowanej 
9) WT-KMTN - Katedra Metod i Technik Nauczania 

10) WT-KPT - Katedra Podstaw Techniki 
 
 
 

- WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA (WZ) 
 
1) Z - Dziekan Wydziału 
2) ZP  - Prodziekani  

1) ZPO – Zespół ds. Technicznej Obsługi Wydziału 
3) Z  - Sekretariat 
4) ZD  - Dziekanat 
5) ZF  - Stanowisko ds. Gospodarki Finansowej 
6) WZ-KZ - Katedra Zarządzania 
7) WZ-KOP - Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa 
8) WZ-KM - Katedra Marketingu 
9) WZ-KMIZ - Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu 

10) WZ-KFR - Katedra Finansów i Rachunkowości 
11) WZ-KEZG - Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką 
12) WZ-KE - Katedra Ergonomii 

 


