
Prorektor ds. Finansów i Organizacji 
 
 

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

1) nadzorowanie przygotowania projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 
i jego realizację, 

2) nadzorowanie funkcjonowania systemu finansowego w UKW, 
3) nadzorowanie pozyskiwania środków zewnętrznych dla UKW, z wyłączeniem 
środków na cele badawcze, 

4) monitorowanie struktur organizacyjnych UKW i inicjowanie transformacji w zakresie 
struktury organizacyjnej Uczelni; 

5) nadzorowanie formalnego przygotowywania projektów uchwał senatu oraz 
nadzorowanie opracowania wewnętrznych aktów normatywnych i technicznego 
wprowadzania ich w życie; 

6) koordynowanie działań zmierzających do dostosowania wewnętrznych aktów normatywnych 
do wymogów przepisów ogólnokrajowych; 

7) koordynowanie działań związanych i informatyzacją Uczelni oraz doskonalenie 
infrastruktury informatycznej Uczelni;  

8) zlecanie zadań pracownikom Sekretariatu Prorektora ds. Finansów i Organizacji.  
 

2. W ramach powierzonych zadań Prorektor ds. Finansów i Organizacji sprawuje nadzór nad:  
1) funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej; 
2) wprowadzaniem zintegrowanego oprogramowania wspomagającego zarządzanie 

Uczelnią i obsługę studiów;  
3) 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;  

4) 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 Organizacji odpowiada 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.).  
 

4. Prorektor ds. Finansów i Organizacji odpowiada za zapewnienie prawidłowego wykonania 
obowiązków Uniwersytetu wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz 1620 z późn. zm.) w zakresie jego kompetencji. 
 

5. Prorektor ds. Finansów i Organizacji odpowiada za wdrażanie zadań wynikających z przyjętej 
strategii rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 
	


