
 

Zarządzenie Nr 3/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 2 października 2013 r.  

 

w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla Prorektorów. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 47 ust. 1        

i ust. 3 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, art. 53 ust. 2 ustawy z dnia           

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz § 21 ust. 1 

Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

postanawiam, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy trzech Prorektorów. 

2. Prorektorzy są odpowiedzialni za prawidłową realizację zadań wchodzących w zakres ich 

kompetencji. 

3. Prorektorzy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów 

publicznych. 

4. Prorektorzy dysponują środkami finansowymi w zakresie i kwotach ustalonych 

zarządzeniem Rektora UKW w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi 

pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej oraz            

z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 

związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych. 

 

§ 2 

Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

 

1. Zakres kompetencji i obowiązków Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

obejmuje: 

1) inicjowanie – przy współpracy z kierownikami podstawowych jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu – tworzenia nowych kierunków studiów, specjalności, 

studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających; 

2) kontrolowanie zgodności przebiegu procesu dydaktycznego z obowiązującymi 

przepisami; 

3) prowadzenie polityki obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich 

minimalizującej koszty związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu godzin 

ponadwymiarowych; 

4) odpowiadanie za realizację i rozliczanie godzin dydaktycznych na podstawie umów 

cywilno-prawnych; 

5) organizację i nadzór nad przebiegiem rekrutacji; 



6) wyznaczanie kierunków działań związanych z monitorowaniem losów absolwentów; 

7) współpracę z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów; 

8) organizację i nadzór nad realizacją kształcenia w formie kursów w ramach specjalnych 

programów krajowych i zagranicznych; 

9) zlecanie zadań pracownikowi Sekretariatu Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości 

Kształcenia. 

2. Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia sprawuje nadzór nad: 

1) organizacją i realizacją procesu dydaktycznego wszystkich typów i form kształcenia; 

2) przebiegiem działań związanych z realizacją procesu dydaktycznego studentów 

niepełnosprawnych; 

3) przebiegiem działań związanych z realizacją procesu dydaktycznego studentów 

z zagranicy; 

4) realizacją działań związanych z jakością kształcenia oraz wdrażaniem Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; 

5) prawidłową realizacją polityki kadrowej związanej z zabezpieczeniem minimum 

kadrowego dla poszczególnych kierunków studiów; 

6) przestrzeganiem procedur związanych z finansowaniem studenckiej działalności 

kulturalnej, naukowej, sportowej, w tym działalności kół studenckich; 

7) organizacją i przebiegiem praktyk studentów i doktorantów; 

8) realizacją zadań związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów. 

3. Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia odpowiada za wdrażanie zadań 

wynikających z przyjętej strategii rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

4. W ramach kompetencji zarządzania środkami finansowymi Prorektor ds. Dydaktycznych 

i Jakości Kształcenia dysponuje środkami finansowymi w ramach przyznanych środków 

funduszy pomocy materialnej. 

5. Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia bezpośrednio podlegają: 

1) w ramach administracji ogólnej: 

a) Dział Dydaktyki 

b) Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich 

c) Biuro ds. Jakości Kształcenia 

d) Biuro Osób Niepełnosprawnych 

2) jednostki ogólnouczelniane: 

a) Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu 

b) Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców 

3) jednostki międzywydziałowe: 

a) Studium Języków Obcych 

b) Studium Pedagogiczne 

c) Studium Praktyk 

 

§ 3 

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 

 

1. Zakres kompetencji i obowiązków Prorektora ds. Finansów i Rozwoju obejmuje: 

1) przygotowanie (wspólnie z kwesturą) projektów planów rzeczowo-finansowych 

Uczelni, przedstawianie ich Rektorowi oraz nadzór nad wykonaniem tych planów; 



2) monitorowanie aktualnego stanu finansowego Uczelni w celu zapewnienia bieżącej 

i przyszłej płynności finansowej Uczelni oraz niezwłoczne informowanie Rektora 

o zagrożeniach w tym zakresie; 

3) zapewnienie przejrzystości gospodarki finansowej Uczelni w sposób określony 

w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885); 

4) inicjowanie tworzenia wewnętrznych aktów prawnych związanych z gospodarką 

finansową Uczelni; 

5) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia kosztów działalności Uczelni 

w celu zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność i rozwój Uczelni; 

6) inicjowanie oraz organizowanie działań w zakresie planowania strategicznego 

i rozwoju Uczelni; 

7) określanie kierunków polityki przestrzennej Uczelni oraz nadzór nad jej realizacją; 

8) kontrolowanie pozyskiwania środków dla Uczelni; 

9) współpracę z Rektorem w zakresie doskonalenia struktury organizacyjnej Uczelni; 

10) nawiązywanie – w zakresie powierzonych zadań – współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi (w szczególności z podmiotami gospodarczymi); 

11) koordynowanie działań związanych i informatyzacją Uczelni oraz doskonalenie 

infrastruktury informatycznej Uczelni; 

12) zlecanie zadań pracownikom Sekretariatu Prorektora ds. Finansów i Rozwoju. 

2. W ramach powierzonych zadań Prorektor ds. Finansów i Rozwoju sprawuje nadzór nad: 

1) realizacją całości strategii UKW; 

2) pozyskiwaniem środków dla Uczelni; 

3) funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej; 

4) współpracą z podmiotami zewnętrznymi (w szczególności z podmiotami 

gospodarczymi); 

5) wprowadzaniem zintegrowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie 

Uczelnią i obsługę studiów; 

6) wydatkowaniem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa oraz środków 

pochodzących z przychodów własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 

572 z późn. zm.) oraz ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, z wyjątkiem 

środków z funduszy strukturalnych; 

7) udziałem Uczelni w podmiotach utworzonych na podstawie art. 86 i 86a ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. 

zm.) zwanych „spółkami celowymi”; 

8) funduszami utworzonymi na podstawie art. 101 ust. 1 pkt 2, art. 103 oraz art. 104 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 

572 z późn. zm.). 

3. Prorektor ds. Finansów i Rozwoju odpowiada za zapewnienie prawidłowego wykonania 

obowiązków Uniwersytetu wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). 

4. Prorektor ds. Finansów i Rozwoju odpowiada również za uzyskiwanie zgody ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa na rozporządzanie mieniem, o którym mowa        

w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym             

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.). 



5. Prorektor ds. Finansów i Rozwoju koordynuje wdrażanie zadań wynikających z przyjętej 

strategii rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

6. Prorektorowi ds. Finansów i Rozwoju bezpośrednio podlegają: 

1) w ramach administracji ogólnej: 

a) Dział Informatyzacji 

 Sekcja Systemów Sieciowych 

 Sekcja Systemów Zarządzania. 

 

§ 4 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

 

1. Zakres kompetencji i obowiązków Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

obejmuje: 

1) określanie kierunków działalności badawczej i naukowej Uniwersytetu; 

2) inicjowanie współpracy krajowej i zagranicznej w zakresie realizacji działalności 

naukowo-badawczej, w szczególności z uczelniami, ośrodkami badawczymi, innymi 

ośrodkami naukowymi oraz organizacjami; 

3) inicjowanie zadań związanych z prowadzeniem współpracy Uniwersytetu z sektorem 

gospodarczym w zakresie prowadzonych badań naukowych; 

4) inicjowanie i koordynowanie prac związanych z przyznawaniem nagród rektorskich 

dla nauczycieli akademickich za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną 

i organizacyjną; 

5) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie 

organizacji i realizacji konferencji krajowych i międzynarodowych; 

6) koordynowanie działań związanych z przygotowaniem planów wydawniczych oraz 

nadzór nad ich realizacją; 

7) podejmowanie działań związanych z upowszechnianiem nauki; 

8) zlecanie zadań pracownikom wykonującym obowiązki Sekretariatu Prorektora         

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

2. W ramach zakresu swoich kompetencji Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

sprawuje nadzór nad: 

1) prowadzeniem działalności badawczej i naukowej Uniwersytetu; 

2) działalnością naukowo-badawczą w zakresie współpracy krajowej i zagranicznej; 

3) realizacją zadań związanych z prowadzeniem współpracy Uniwersytetu z sektorem 

gospodarczym w zakresie prowadzonych badań naukowych; 

4) realizacją projektów badawczych realizowanych ze środków pochodzących 

z programów ramowych Unii Europejskiej. 

3. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą odpowiada za zapewnienie prawidłowego 

wykonania obowiązków Uniwersytetu wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)              

oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym           

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 

4. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą odpowiada za wdrażanie zadań 

wynikających z przyjętej strategii rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

5. Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą bezpośrednio podlegają: 

1) w ramach administracji ogólnej: 



a) Dział Nauki 

b) Biuro Współpracy Międzynarodowej z obowiązkami Sekretariatu Prorektora        

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

c) Biuro Upowszechniania Nauki 

2) jednostki ogólnouczelniane: 

a) Biblioteka Główna 

b) Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina 

c) Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego 

d) Wydawnictwo UKW 

 Redakcja 

 Poligrafia 

 Magazyn. 

 

§ 5 

W ramach obowiązków, o których mowa w § 2, 3 i 4 oraz w zakresie udzielonych 

pełnomocnictw Prorektorzy składają w imieniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

oświadczenia woli (w szczególności zawierają umowy) oraz podpisują dokumenty. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


