Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 6/2017 z 23 maja 2017 r.
w sprawie: zmian organizacyjnych na Politechnice Gdańskiej oraz zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Politechniki Gdańskiej.
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2, art. 83 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz §29 ust. 1 pkt 2 i §83 ust.1 Statutu Politechniki Gdańskiej
z 18 stycznia 2012 r. ze zmianami, zarządzam co następuje:
§1
1. Na Politechnice Gdańskiej tworzy się Biuro Obsługi Prawnej Własności Intelektualnej
i Projektów jako jednostkę administracji centralnej usytuowanej w strukturze organizacyjnej
Politechniki Gdańskiej w pionie rektora powołaną do świadczenia na rzecz Uczelni pomocy
prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz.233 z późn. zm.) - w zakresie własności intelektualnej oraz realizacji przez Uczelnię
projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art.94 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (zwanych dalej Projektami).
2. Świadczenie pomocy prawnej przez jednostkę polega w szczególności na udzielaniu porad
i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, udziału w negocjacjach oraz
reprezentowaniu Uczelni przed urzędami, organami administracji i sądami – w zakresie
dotyczącym własności intelektualnej i realizacji projektów.
3. Nazwa jednostki w języku angielskim otrzymuje brzmienie: Attorneys’ Office for Intellectual
Property and Projects.
§2 Zatwierdzam ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Gdańskiej stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3 Traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 33/2015 z 18 grudnia 2015 r.
§4 Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

--------------------------------------prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik,
prof. zw. PG

Załącznik
do Zarządzenia Rektora PG nr 6/2017 z 23 maja 2017 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Podstawowe zasady działania Politechniki Gdańskiej (dalej zwanej Uczelnią) określa ustawa
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą o szkolnictwie wyższym i Statut Politechniki Gdańskiej, zwany dalej
Statutem.
2. Politechnika Gdańska jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Rektor kieruje Uczelnią i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor jednoosobowo składa
oświadczenia woli w imieniu Uczelni. Jest przełożonym jej pracowników, studentów
i doktorantów.
4. Głównym celem działalności jednostek organizacyjnych administracji Uczelni jest
wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym,
technicznym i usługowym związanym z funkcjonowaniem Uczelni w zgodności z uchwaloną
przez senat strategią rozwoju Uczelni i obowiązującymi przepisami prawa.
ROZDZIAŁ II
ADMINISTRACJA UCZELNI
§2 Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności, administracja Uczelni dzieli się na:
1) administrację jednostek centralnych przyporządkowanych prorektorom: centrum naukowe,
centrum dydaktyczne, biblioteka uczelniana;
2) administrację centralną, której jednostki wykonują zadania o charakterze finansowym,
gospodarczym, informacyjnym, technicznym i usługowym (centrum, dział, zespół, sekcja,
biuro) organizacyjnie podporządkowane rektorowi, prorektorom, kanclerzowi lub jego
zastępcom;
3) administrację innych jednostek centralnych przeznaczonych do wspomagania bądź realizacji
przedsięwzięć (centrum, biuro, zespół);
4) jednostki administracji wydziałowej (np. biuro, dziekanat, sekcja) podporządkowane
dyrektorom administracyjnym, a nadzorowane przez dziekanów;
5)

administrację innych jednostek, zespołów realizacyjnych, o których mowa w §30 Statutu
Politechniki Gdańskiej, których usytuowanie w strukturze organizacyjnej, zadania i tryb
funkcjonowania określa regulamin stanowiący załącznik do aktu ich utworzenia.
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§3
1. Działem może być jednostka organizacyjna licząca co najmniej pięciu pracowników (w tym
osoba kierująca).
2. Centrum kieruje dyrektor, działem kieruje kierownik, a Biurem Rektora dyrektor.
3. W ramach działu kierownik, w uzgodnieniu z kanclerzem, może tworzyć sekcje, biura
i zespoły.
4. W uzasadnionych przypadkach rektor może odstąpić od zasad określonych w ust. 1−3.
5. Administracją wydziału kieruje dyrektor administracyjny wydziału. Dyrektor administracyjny
wydziału bezpośrednio podlega dziekanowi.
§4
1. Jednostki administracji, o których mowa w §2 pkt 1) tworzy, przekształca i likwiduje rektor po
zasięgnięciu opinii senatu, a w przypadku jednostek o których mowa w §2 pkt 2) po
zasięgnięciu opinii kanclerza.
2. Rektor, może tworzyć inne jednostki, zespoły realizacyjne, o których mowa w §2 pkt 3) i pkt 5).
3. Wniosek o utworzenie jednostki winien zawierać zakres zadań jednostki, podległość
organizacyjną, proponowaną nazwę, a w przypadku działu, zespołu, sekcji lub biura − także
wykaz pracowników oraz osobę kierującą.
4. W akcie likwidującym lub przekształcającym jednostkę wskazuje się jednostkę przejmującą
dotychczasowe zadania oraz majątek. Przekazanie winno nastąpić w formie protokołu
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez zainteresowane osoby.
5. Przekazywanie i objęcie funkcji/stanowiska następuje w obecności zainteresowanych osób
i ich przełożonych na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który winien zawierać:
a) wykaz przyjmowanych (przekazywanych) dokumentów;
b) wykaz spraw do załatwienia (w toku załatwiania);
c) wykaz składników majątkowych (arkusze spisowe) – w przypadku osób
odpowiedzialnych materialnie.
W przypadku, gdy udział pracownika przekazującego jest niemożliwy, przełożony winien
powołać komisję i przekazać całość spraw protokolarnie.
§5
1. Struktura organizacyjna Uczelni jest określona w załącznikach nr 1a i 1b do regulaminu.
2. Zmiany w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni zatwierdza rektor w trybie
zarządzenia.
3. Struktury organizacyjne administracji wydziałów, ich zadania i zakresy działania są zawarte
w ich regulaminach organizacyjnych.
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4. Rektor, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału zatwierdza regulamin
organizacyjny, który określa strukturę organizacyjną wydziału, jego zadania i zakres działania.
5. Struktura organizacyjna jednostek ogólnouczelnianych jest określona w załącznikach nr 2a
i 2b do regulaminu, a symbole i kody jednostek organizacyjnych w załączniku nr 3 do
niniejszego regulaminu.
6. Ramowe zakresy zadań jednostek organizacyjnych administracji Uczelni a także ramowe
zakresy zadań dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych administracji Uczelni oraz
szczegółowe zakresy zadań jednostek administracji centralnej są określone w załączniku nr 4
do regulaminu.
ROZDZIAŁ III
ZAKRESY OBOWIĄZKÓW I KOMPETENCJI
§6
1. Zakres zadań kanclerza określa ustawa o szkolnictwie wyższym, Statut oraz rektor.
2. Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień zastępców kanclerza ustala kanclerz
w uzgodnieniu z rektorem.
3. Obowiązki i uprawnienia kwestora pełniącego funkcję głównego księgowego określają
odrębne przepisy.
4. Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dyrektorów i kierowników administracji
centralnej określa kanclerz po uzgodnieniu odpowiednio z rektorem, prorektorem lub zastępcą
kanclerza.
5. Zakresy zadań i odpowiedzialności pracowników administracji jednostek ogólnouczelnianych
na wniosek dyrektora lub kierownika zatwierdza kanclerz lub jego zastępca po uzgodnieniu
odpowiednio z rektorem lub właściwym prorektorem.
6. Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników administracji wydziałowej
ustala dyrektor administracyjny wydziału w porozumieniu z dziekanem.
7. Rektor, prorektor, kanclerz lub jego zastępcy określają zakresy zadań bezpośrednio
podległych im jednostek.

ROZDZIAŁ IV
AKTY WEWNĘTRZNE
§7
1. Aktami wewnętrznymi obowiązującymi pracowników Uczelni są:
a) uchwały senatu;
b) zarządzenia rektora, w tym regulaminy;
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c) pisma okólne rektora;
d) pisma okólne kanclerza.
2. Aktami wewnętrznymi obowiązującymi pracowników wydziałów są:
a) uchwały rady wydziału;
b) zarządzenia dziekana.
3. Zasady i tryb przygotowywania, wydawania, ogłaszania i rejestrowania aktów wewnętrznych
określa odrębne zarządzenie rektora.
4. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczególne.
ROZDZIAŁ V
UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA
§8
1. Do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni uprawniony jest rektor.
2. Rektor podpisuje w szczególności:
a) korespondencję kierowaną do organów władzy centralnej i terenowej;
b) protokoły kontroli przeprowadzonych w Uczelni przez uprawnione organy;
c) akty wewnętrzne.
3. Pisma i dokumenty przedkładane rektorowi, o których mowa w ust. 2, powinny być
parafowane przez kierownika jednostki organizacyjnej przygotowującej dane pismo lub
dokument.
4. Inni pracownicy wykonują czynności prawne w imieniu Uczelni w ramach pełnomocnictwa
udzielonego im przez rektora.
5. Rektor może powoływać i odwoływać pełnomocników – z własnej inicjatywy, na wniosek
prorektorów, dziekanów lub kanclerza, określając jednocześnie granice ich umocowania.
6. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Pełnomocnictwa i akty powołania pełnomocników wystawiane są na czas określony,
maksymalnie na okres bieżącej kadencji rektorskiej.
§9
1. Na podstawie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa lub upoważnienia, w sprawach
należących do powierzonego zakresu działania − do podpisywania dokumentów
i dokonywania czynności prawnych w imieniu Uczelni upoważnieni są prorektorzy, dziekani,
kanclerz, zastępcy kanclerza, dyrektorzy lub kierownicy innych jednostek Uczelni oraz inne
osoby.
2. Upoważnień lub pełnomocnictw dla pracowników Uczelni do kontaktów z instytucjami
zewnętrznymi w określonych, powtarzalnych sprawach formalnych mniejszej wagi mogą
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udzielić także prorektor lub kanclerz w zakresie określonym w odrębnym pełnomocnictwie
rektora do udzielania dalszych pełnomocnictw.
3. Obowiązuje zasada parafowania każdej strony egzemplarza dokumentu (pisma), który
pozostaje w aktach sprawy, przez pracownika merytorycznie odpowiadającego za jego treść.
4. Dokumenty i pisma przesyłane drogą elektroniczną powinny być podpisywane podpisem
elektronicznym od chwili uzyskania odpowiedniego certyfikatu.
§10
1. Osoby podpisujące lub parafujące pisma i dokumenty odpowiadają za:
a) celowe, rzetelne, terminowe załatwienie sprawy;
b) zgodność z obowiązującymi przepisami.
2. Opinii radcy prawnego obligatoryjnie wymagają następujące dokumenty:
a) wszystkie umowy niestandardowe;
b) projekty zarządzeń, pism okólnych, instrukcji, regulaminów oraz innych aktów
wewnętrznych Uczelni;
c) kierowane do organów ścigania, organów sądowych lub innych organów orzekających;
d) dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
e) umowy dotyczące spraw majątkowych Uczelni;
f) dotyczące umorzenia wierzytelności lub spisania w straty;
g) umowy w sprawie nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży przedmiotów majątkowych
o charakterze środka trwałego.
3. Opinii rzecznika patentowego obligatoryjnie wymagają następujące dokumenty:
a) projekty zarządzeń, pism okólnych, instrukcji, regulaminów oraz innych aktów
wewnętrznych Uczelni dotyczące spraw własności przemysłowej;
b) wszystkie niestandardowe umowy zawierane z podmiotami trzecimi dotyczące
prowadzenia badań podstawowych, przemysłowych i prac rozwojowych;
c) wszystkie umowy zawierane z podmiotami trzecimi dotyczące korzystania z wyników prac
badawczo-rozwojowych lub ich przekazania, w szczególności umowy dotyczące praw
własności przemysłowej, takie jak: o współwłasności praw do/z patentu, licencyjne,
przeniesienia praw majątkowych;
d) kierowane do podmiotów trzecich w sprawach naruszeń własności przemysłowej, w tym do
organów ścigania, organów sądowych lub innych organów orzekających;
e) umowy, decyzje, zlecenia dotyczące wynagrodzenia twórców projektów wynalazczych
i nagród dla osób współpracujących przy wdrożeniu.
ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§11 Za organizację i dyscyplinę pracy, zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy
oraz stosowanie przepisów prawa (szczególnie w zakresie udzielania urlopów
wypoczynkowych, przestrzegania obowiązującego czasu pracy) odpowiadają dyrektorzy lub
kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych, zaś w odniesieniu do kierowników
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poszczególnych jednostek – według kompetencji: dziekani, prorektorzy, kanclerz, zastępcy
kanclerza.

Wykaz załączników do regulaminu
Załącznik nr 1 a i b – Struktura organizacyjna Politechniki Gdańskiej.
Załącznik nr 2 a i b – Struktura organizacyjna jednostek ogólnouczelnianych Politechniki Gdańskiej.
Załącznik nr 3 – Symbole i kody jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.
Załącznik nr 4 – Ramowe zakresy zadań jednostek organizacyjnych administracji Uczelni, ramowe
zakresy zadań dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych administracji
Uczelni, szczegółowe zakresy kompetencji kanclerza i jego zastępców oraz
szczegółowe zakresy zadań jednostek administracji centralnej.
Załącznik nr 5 – Struktura organizacyjna Centrum Usług Informatycznych.
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Załącznik nr 1a
do Regulaminu Organizacyjnego PG

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Załącznik nr 1b
do Regulaminu Organizacyjnego PG

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
 Administracja Centralna
 Pion Rektora
 Pion Nauki
 Pion Organizacyjny
 Pion Spraw Studenckich
 Pion Internacjonalizacji i Innowacji
 Pion Kanclerza
 Wydziały
 Wydział Architektury
 Wydział Chemiczny
 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 Wydział Mechaniczny
 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
 Wydział Zarządzania i Ekonomii
 Jednostki centralne
 Biblioteka PG
 Centrum Informatyczne TASK
 Centrum Języków Obcych
 Centrum Morskich Technologii Militarnych
 Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
 Centrum Sportu Akademickiego PG
 Centrum Zaawansowanych Technologii
 Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
 Centrum Usług Informatycznych
 Organizacje działające przy PG
 Akademicki Chór PG
 Centrum Pomocy Psychologicznej
 Fundacje
 Koła Naukowe
 Organizacje studenckie
 Samorząd Doktorantów PG
 Samorząd Studentów PG
 Stowarzyszenie Absolwentów PG
 Związki zawodowe
 Jednostki z udziałem PG
 Klastry
 Spółka celowa Excento Sp. z o.o.
 Spółki spin-off

Załącznik nr 2a
do Regulaminu Organizacyjnego PG

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Załącznik nr 2b
do Regulaminu Organizacyjnego PG

STRUKTURA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
PION REKTORA











Biuro Obsługi Prawnej Własności Intelektualnej i Projektów
Biuro Rektora
Centrum Usług Informatycznych
Centrum Zaawansowanych Technologii
Dział Radców Prawnych
Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
Dział Promocji
Sekcja audytu wewnętrznego
Sekcja ds. obronnych, Kancelaria Niejawna
Zespół Rzeczników Patentowych

PION NAUKI
 Biblioteka PG
 Centrum Informatyczne TASK
 Dział Projektów
 Dział Spraw Naukowych
 Wydawnictwo PG
PION ORGANIZACYJNY
 Biuro Karier
 Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów
 Dział Zarządzania Jakością
PION SPRAW STUDENCKICH
 Centrum Języków Obcych
 Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
 Centrum Sportu Akademickiego PG
 Dział Kształcenia
 Dział Spraw Studenckich
PION INTERNACJONALIZACJI I INNOWACJI
 Centrum Morskich Technologii Militarnych
 Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
 Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej
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PION KANCLERZA
Kanclerz
Jednostki podległe kanclerzowi:
 Biuro Kanclerza
 Dział Ochrony Mienia
 Dział Zamówień Publicznych
Zastępca kanclerza ds. pracowniczych
Jednostki podległe zastępcy kanclerza ds. pracowniczych:
 Dział Osobowy
 Osiedle Studenckie
 Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina
Zastępca kanclerza ds. infrastruktury
Jednostki podległe zastępcy kanclerza ds. infrastruktury:
 Dział Eksploatacji
 Dział Gospodarczy
 Dział Inwestycji i Remontów
Kwestor, Zastępca kanclerza ds. finansowych
Jednostki podległe zastępcy kanclerza ds. finansowych:
 Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji
 Dział Finansowy
 Dział Księgowości
 Dział Płac
 Dział Rozliczeń Projektów

2

Załącznik nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego PG

SYMBOLE I KODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLITECHNIKI
GDAŃSKIEJ
Kody informatyczne
Symbol
jednostki
1
R
RK
RN
RI
RO

Jednostka organizacyjna

2
000
092
091
093
090

ewidencji
kosztów
3
051
051
051
051
051

001
008
009
014
019
002
004
017
018

001
008
009
014
019
002
004
017
018

Wydział Architektury
Wydział Chemiczny
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Wydział Zarządzania i Ekonomii

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na
Odległość
Centrum Języków Obcych
Centrum Sportu Akademickiego PG
Biblioteka Politechniki Gdańskiej

jednostek

4
Politechnika Gdańska – Rektor
prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
prorektor ds. nauki
prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji
prorektor ds. organizacji

WYDZIAŁY
WA
WCh
WETI
WEiA
WFTiMS
WILiŚ
WM
WOiO
WZiE

JEDNOSTKI CENTRALNE
CNMKO

020

020

CJO
CSA
B

023
026
030

023
026
030

ADMINISTRACJA CENTRALNA
K
KF
KP
KI

050
052
096
097

050
052
050
050

kanclerz
kwestor – zastępca kanclerza ds. finansowych
zastępca kanclerza ds. pracowniczych
zastępca kanclerza ds. infrastruktury

K
BK
BOPWIP

050
078
081

050
078
081

BR
CUI
DE
DG
DBHP

051
025
035
036
045

051
025
035
036
045

DIR
DK
DMWA
DOAD
DOM
DProj
DP
DRP
DSN
DO
DSS
DZP
DZJ
OS
OW
Czarlina
SAW
SO

047
031
046
074
054
066
075
048
024
032
069
055
073
040
058

047
031
046
074
054
066
075
048
024
032
069
055
073
040
058

059
060

059
060

W
ZRP

039
038

039
038

FDEMI
FDF
FDK
FDP
FDRP

443
441
440
442
444

052
052
052
052
052

Biuro Kanclerza
Biuro Karier
Biuro Obsługi Prawnej Własności Intelektualnej
i Projektów
Biuro Rektora
Centrum Usług Informatycznych
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I.

RAMOWE ZAKRESY ZADAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
ADMINISTRACJI UCZELNI
1. W zakresie swego działania jednostki organizacyjne administracji realizują zadania określone przepisami
prawa, Statutem Politechniki Gdańskiej, regulaminem organizacyjnym oraz wynikające ze strategii rozwoju
Uczelni, zapewniając wysoką jakość ich wykonania.
2. Do zadań jednostek organizacyjnych administracji Uczelni należy:
1) wykonywanie zadań administracyjnych i usługowych na rzecz działalności dydaktycznej, badawczej,
organizacyjnej oraz szeroko rozumianej współpracy, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
itp.;
2) staranne sporządzanie projektów, planów rzeczowo-finansowych;
3) przygotowywanie bieżącej sprawozdawczości merytorycznej (dla potrzeb Uczelni, instytucji
państwowych i unijnych);
4) przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw administracyjnych dla potrzeb wewnętrznych
Uczelni;
5) racjonalne gospodarowanie majątkiem Uczelni;
6) sporządzanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, porozumień, decyzji, umów i innych
dokumentów;
7) prowadzenie i przestrzeganie procedur związanych z zamówieniami publicznymi, zgodnie
z regulaminem zamówień publicznych;
8) realizacja rozwoju strategii Uczelni;
9) prowadzenie spraw pracowniczych oraz socjalnych pracowników, studentów i doktorantów oraz
emerytów;
10) prowadzenie strony internetowej jednostki;
11) prowadzenie rejestru prowadzonych spraw;
12) dbanie o jakość i terminowość realizowanych zadań;
13) współdziałanie z innymi jednostkami w celu zapewnienia szybkiej ścieżki załatwiania spraw;
14) udostępnianie informacji publicznej, w tym informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki
Gdańskiej;
15) wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownictwo Uczelni w ramach funkcjonowania
jednostki.
3. Ramowy zakres działalności administracji wydziałowej obejmuje:
1) przygotowanie, obsługę administracyjną i realizację decyzji dziekana i rady wydziału;
2) obsługę administracyjną spraw pracowniczych, w tym kadrowo-płacowych, kierowanych do Działu
Osobowego i Działu Płac;
3) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych dokonywanych na wydziale
zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazywanie stosownej dokumentacji do kwestury,
prowadzenie ewidencji pomocniczych, w tym posiadanego majątku;
4) współpraca z administracją centralną w celu zapewnienia spójności obsługi administracyjnej Uczelni;
5) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych i ich wykonywanie;
6) dokonywanie analizy przychodów i wydatków, uzgadnianie ich z zapisami w księgach rachunkowych
Uczelni;
7) obsługa administracyjna zadań związanych z działalnością dydaktyczną, badawczą, pomocą
materialną dla studentów i doktorantów, w tym sporządzanie list wypłat stypendiów i innych świadczeń;
8) przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty
budowlane, nadzorowanie realizacji umów i zamówień;
9) obsługa administracyjna inwentaryzacji i likwidacji mienia wydziału;
10) obsługa porządkowa, dozór mienia i obiektów wydziału;
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11) zarządzanie mieniem wydziału, w tym prowadzenie obsługi technicznej obiektów i gospodarki
materiałowej;
12) obsługa administracyjna związana z procedurą dotyczącą nadawania stopni i tytułów naukowych;
13) wykorzystanie w pracy sprzętu i technologii informatycznych przy współpracy z Centrum Usług
Informatycznych i zgodnie ze strategią informatyzacji PG;
14) zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
15) dbanie o wysoką jakość bezpośrednich kontaktów z instytucjami zewnętrznymi;
16) pełnienie funkcji doradczych w zakresie działalności dla innych jednostek Uczelni;
17) udoskonalanie procedur załatwiania spraw, uwzględniających nowe przepisy itp.;
18) identyfikacja zagrożeń w realizacji zadań i zarządzanie ryzykiem;
19) organizowanie prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
bezpieczeństwa pożarowego oraz egzekwowanie ich przestrzegania;
20) przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań;
21) sporządzanie sprawozdań z zakresu funkcjonowania jednostki.
4. Zakresy zadań jednostek ogólnouczelnianych: biblioteki uczelnianej, Centrum Języków Obcych, Centrum
Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, Centrum Sportu Akademickiego określają odrębne
zarządzenia rektora.

II.

RAMOWE
ZAKRESY
ZADAŃ
DYREKTORÓW
ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI UCZELNI

I

KIEROWNIKÓW

JEDNOSTEK

Do zadań dyrektora i kierownika jednostki organizacyjnej administracji Uczelni należy w szczególności:
1) zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań, organizowanie pracy i ustalanie szczegółowego
zakresu czynności pracowników;
2) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych pracowników i przestrzeganiem
dyscypliny pracy;
3) wydatkowanie środków finansowych określonych przez senat w planie rzeczowo-finansowym zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych;
4) ocena pracowników oraz składanie wniosków w sprawach pracowniczych;
5) przygotowanie planu rzeczowo-finansowego jednostki;
6) racjonalna i oszczędna gospodarka mieniem oraz środkami finansowymi;
7) podejmowanie decyzji bieżących w ramach posiadanych kompetencji lub z upoważnienia
przełożonego;
8) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy
Prawo zamówień publicznych i innych przepisów prawa;
9) przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań;
10) identyfikacja zagrożeń w realizacji zadań i zarządzanie ryzykiem;
11) dbanie o ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniach jednostki;
12) przygotowywanie wniosków, opinii oraz propozycji wewnętrznych aktów normatywnych;
13) zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
14) organizowanie prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
bezpieczeństwa pożarowego oraz egzekwowanie ich przestrzegania
15) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków w powierzonym zakresie przez pracowników jednostki;
16) udoskonalanie procedur załatwiania spraw, uwzględniających nowe przepisy itp.;
17) dbanie o wysoką jakość bezpośrednich kontaktów z instytucjami zewnętrznymi;
18) dbałość o oszczędne wydawanie środków finansowych będących w dyspozycji jednostki;
19) sporządzanie sprawozdań z zakresu funkcjonowania jednostki;
20) pełnienie funkcji doradczych w zakresie działalności dla innych jednostek Uczelni;
21) wykorzystanie sprzętu i technologii informatycznych w pracy jednostki przy współpracy z Centrum
Usług Informatycznych i zgodnie ze strategią informatyzacji PG;
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22) wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych w zakresie działalności jednostki.

III. SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY KOMPETENCJI KANCLERZA I JEGO
ZASTĘPCÓW
1. ZAKRES KOMPETENCJI KANCLERZA
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

2.

organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy administracji centralnej i jednostek uczelnianych,
w tym w zakresie wykonywania przez nie poleceń zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych
Uczelni, tj. uchwałach senatu, zarządzeniach i pismach okólnych rektora;
przygotowanie projektów zasad zarządzania majątkiem Uczelni;
podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie i właściwe wykorzystanie majątku Uczelni
oraz jego powiększanie i rozwój;
nadzorowanie realizacji zakupów środków trwałych i obrotowych, z uwzględnieniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa;
nadzór nad planowaniem i realizacją działalności inwestycyjno-remontowej Uczelni;
poszukiwanie możliwości dofinansowania remontów i inwestycji oraz nadzór nad przygotowaniem
wniosków o ich dofinansowanie;
nadzór nad realizacją zaopatrzenia Uczelni w wyposażenie niezbędne do jej funkcjonowania;
kontrolowanie prawidłowości działań wszystkich jednostek Uczelni w zakresie związanym
z gospodarką, mieniem i finansami Uczelni oraz kierowanie do rektora stosownych wniosków
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
występowanie w imieniu Uczelni – na podstawie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa –
w sprawach dotyczących zamówień publicznych, a także zatwierdzanie dokumentów związanych
z realizacją procedury zamówień publicznych;
zatwierdzanie – na podstawie udzielonego przez rektora pełnomocnictwa – dokumentów
powodujących realizację świadczeń finansowych Uczelni;
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Uczelni oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
zapewnienie przestrzegania prawa w podległych jednostkach;
współpraca w podejmowaniu decyzji z rektorem i prorektorami w zakresie określonym przez strukturę
organizacyjną PG;
realizacja innych uprawnień wynikających z posiadanych pełnomocnictw;
współpraca z administracją wydziałów i koordynowanie działań ogólnouczelnianych;
wykonywanie innych zadań powierzonych przez rektora w zakresie administracji i gospodarki Uczelni.

ZAKRES KOMPETENCJI ZASTĘPCY KANCLERZA DS. PRACOWNICZYCH
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

sprawowanie nadzoru i kontroli oraz organizowanie pracy w podległych działach;
ustalanie i aktualizowanie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległych pracowników;
zapewnienie utrzymania w należytym stanie wszelkiego rodzaju dokumentacji i akt dotyczących
wykonywanej działalności;
zastępowanie kanclerza PG w zakresie określonym w poleceniu;
realizacja uprawnień wynikających z posiadanych pełnomocnictw;
podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących podległych jednostek organizacyjnych;
współpraca w podejmowaniu decyzji z rektorem i prorektorami w zakresie określonym przez strukturę
organizacyjną PG;
prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych;
kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy, nadzór nad oceną pracowników Uczelni niebędących
nauczycielami akademickimi;
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10) wykonywanie prognoz, analiz na potrzeby kierownictwa Uczelni, a także określanie ścieżki rozwoju
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
11) przygotowanie propozycji projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie swoich kompetencji
i dbanie o ich aktualizację;
12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez rektora lub kanclerza w zakresie kierowania zasobami
ludzkimi.

3.

ZAKRES KOMPETENCJI ZASTĘPCY KANCLERZA DS. INFRASTRUKTURY
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

sprawowanie nadzoru i kontroli oraz organizowanie pracy w podległych działach;
ustalanie i aktualizowanie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległych pracowników oraz
dbanie o rozwój zasobów technicznych;
zapewnienie utrzymania w należytym stanie wszelkiego rodzaju dokumentacji i akt dotyczących
wykonywanej działalności;
zastępowanie kanclerza PG w zakresie określonym w poleceniu;
realizacja uprawnień wynikających z posiadanych pełnomocnictw;
podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących podległych jednostek organizacyjnych;
współpraca w podejmowaniu decyzji z rektorem i prorektorami w zakresie określonym przez strukturę
organizacyjną PG;
nadzorowanie opracowania dokumentacji inwestycyjnej i remontowej;
kierowanie działalnością Uczelni w zakresie gospodarki remontowej i energetycznej;
sprawowanie kontroli nad prowadzonymi przez Uczelnię inwestycjami budowlanymi;
właściwe zabezpieczenie bezawaryjnej i ciągłej gotowości eksploatacyjnej maszyn, urządzeń
i budynków;
organizowanie współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami zapewniającej realizację potrzeb
remontowych i konserwacyjnych w trybie wykonawstwa zleconego;
nadzór nad opracowywaniem, opiniowaniem i realizacją planów remontów;
wykonywanie innych zadań powierzonych przez rektora lub kanclerza w zakresie gospodarowania
zasobami technicznymi.

4. ZAKRES KOMPETENCJI KWESTORA – ZASTĘPCY KANCLERZA DS. FINANSOWYCH
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

sprawowanie nadzoru i kontroli oraz organizowanie pracy w podległych działach;
ustalanie i aktualizowanie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległych pracowników;
zastępowanie kanclerza PG w zakresie określonym w poleceniu;
realizacja uprawnień wynikających z posiadanych pełnomocnictw;
podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących podległych jednostek organizacyjnych;
współpraca w podejmowaniu decyzji z rektorem i prorektorami w zakresie określonym przez strukturę
organizacyjną PG;
zapewnienie utrzymania w należytym stanie wszelkiego rodzaju dokumentacji finansowo-księgowej;
opracowywanie i przedstawianie rektorowi i senatowi analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Uczelni
i sprawozdań z realizacji planu rzeczowo-finansowego;
wykonywanie w odniesieniu do podległych jednostek ustawowego obowiązku kontroli finansowej;
nadzorowanie opracowania projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
nadzorowanie wykonania planu rzeczowo-finansowego uchwalonego przez senat;
prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ksiąg rachunkowych Uczelni;
wykonywanie dyspozycji przyznanymi środkami pieniężnymi;
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowofinansowym;
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych;
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16) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
17) zapewnienie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat
zobowiązań;
18) ewidencja i inwentaryzacja rzeczowych składników majątku;
19) wnioskowanie do rektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne
jednostki organizacyjne Uczelni prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej
oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej;
20) merytoryczny nadzór i kontrola nad działalnością Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Politechniki Gdańskiej;
21) wykonywanie innych zadań zleconych przez rektora lub kanclerza w zakresie finansów Uczelni.

IV.

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY ZADAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
1. BIURO KANCLERZA
Do zadań Biura należy:
1) prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej kanclerza i zastępców;
2) prowadzenie ewidencji korespondencji, terminarza spraw, zebrań i spotkań kanclerza oraz
zastępców;
3) prowadzenie ewidencji gruntów należących do Politechniki Gdańskiej;
4) przekazywanie do realizacji decyzji i poleceń kanclerza i zastępców.

2. BIURO KARIER
Do zadań Biura należy:
1) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i organizacjami pracodawców w zakresie
promowania programów absolwenckich, stypendialnych i stażowych dla studentów i absolwentów
Politechniki Gdańskiej;
2) inicjowanie spotkań studentów i absolwentów z pracodawcami (prezentacje firm, spotkania rekrutacyjne,
warsztaty, wykłady branżowe, targi pracy);
3) współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie promowania programów skierowanych do studentów
i absolwentów Uczelni;
4) poradnictwo zawodowe o charakterze indywidualnym i grupowym, szczególnie w zakresie:
a) aktywnych metod poszukiwania pracy,
b) tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
c) kreowaniu wizerunku oraz autoprezentacji,
d) określenia potencjału zawodowego, możliwości dalszego kształcenia oraz kariery zawodowej,
5) udzielanie informacji zawodowych i udostępnianie gromadzonych materiałów, analiz, wyników badań
i danych statystycznych w odniesieniu do rynku pracy;
6) prowadzenie i obsługa strony internetowej biura, zawierającej w szczególności:
a) bazę danych studentów i absolwentów poszukujących pracy oraz pracodawców zainteresowanych
znalezieniem odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy i na praktyki oraz staże zawodowe
(oferty pracy, staży zawodowych i praktyk),
b) informacje o projektach, konkursach, warsztatach, targach pracy skierowanych do studentów
i absolwentów Politechniki Gdańskiej,
c) informacje o możliwościach kształcenia i zdobywania doświadczenia zawodowego,
d) poradnik dla poszukujących pracy,
e) kalendarz wydarzeń organizowanych przez Biuro Karier i koła naukowe Politechniki Gdańskiej,
f) wszelkie inne materiały dotyczące działalności biura;
7)
realizacja i obsługa projektu: „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
6

przeprowadzanie badań związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów Politechniki
Gdańskiej;
9)
współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, organizacjami studenckimi, kołami naukowymi
w zakresie działalności biura;
10) współpraca z biurami karier działającymi na innych uczelniach wyższych na rzecz aktywizacji
zawodowej studentów i absolwentów Uczelni.
8)

3. BIURO OBSŁUGI PRAWNEJ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PROJEKTÓW
Do zadań Biura należy:
1) świadczenie pomocy prawnej w zakresie własności intelektualnej oraz projektów realizowanych przez
Uczelnię;
a) pomoc prawna w zakresie własności intelektualnej obejmująca w szczególności zagadnienia prawa
autorskiego, prawa własności przemysłowej, know-how, praw do wyników badań, nieuczciwą
konkurencję, umowy dotyczące komercjalizacji własności intelektualnej itd.;
b) pomoc prawna w zakresie obsługi projektów obejmująca w szczególności zagadnienia prawne
w procesie aplikowania i realizacji projektów, umowy o dofinansowanie, umowy konsorcyjne
i partnerskie, kwestie związane ze specyfiką zatrudniania w projektach, umowy wdrożeniowe, umowy
licencyjne, inne umowy w zakresie współpracy międzynarodowej;
2) opiniowanie dokumentów przygotowanych w języku angielskim.

4. BIURO REKTORA
Do zadań Biura należy:
1) obsługa organizacyjna i biurowa sekretariatów rektora i prorektorów;
2) przygotowywanie zarządzeń, pełnomocnictw oraz pism okólnych rektora;
3) obsługa kancelaryjna i organizacyjna posiedzeń senatu i kolegium rektorskiego:
a) wysyłanie zawiadomień wraz z materiałami na posiedzenia senatu,
b) przygotowanie merytoryczne i protokołowanie posiedzeń senatu i kolegium rektorskiego,
c) prowadzenie rejestru uchwał senatu;
4) obsługa kancelaryjna i organizacyjna Uczelnianej Komisji Wyborczej, cyklicznych spotkań Władz
Uczelni, komisji i zespołów nadzorowanych przez rektora i prorektorów;
5) organizacja centralnych uroczystości uczelnianych;
6) redakcja Biuletynu Informacji Publicznej PG;
7) prowadzenie rejestrów: zarządzeń rektora, upoważnień i pełnomocnictw rektora, organizacji
zewnętrznych, do których Uczelnia odprowadza składki członkowskie, pism okólnych rektora, pism
okólnych kanclerza, nadanych tytułów Doktora Honoris Causa Politechniki Gdańskiej, przyznanych
tytułów Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej, przyznanych Medali za Zasługi dla Politechniki
Gdańskiej, Medali Pamiątkowych Politechniki Gdańskiej i Medali Honorowy Profesor Emeritus
Politechniki Gdańskiej, przyznanych Odznak Złotego Absolwenta Politechniki Gdańskiej.

5. CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
Do zadań Centrum należy:
1) opracowywanie programów rozwoju infrastruktury informatycznej Uczelni, dostosowanych
do programów informatyzacji Uczelni;
2) wprowadzanie nowoczesnych technologii i narzędzi na potrzeby informatyzacji Uczelni;
3) opracowanie i aktualizacja modelu systemów użytkowanych w Uczelni;
4) opracowywanie i aktualizacja koncepcji systemów informatycznych wspomagających procesy na Uczelni;
5) koordynowanie spójności wymagań pomiędzy modułami / systemami w ramach Politechniki Cyfrowej;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

projektowanie, wytwarzanie i utrzymywanie centralnych systemów informatycznych i serwisów
informacyjnych;
wyznaczanie standardów integracji oraz dbanie o spójność architektoniczną wszystkich systemów
wspierających działalność Uczelni;
prace badawczo-rozwojowe, budowa i udostępnianie know-how w zakresie nowoczesnych technologii;
rozpoznawanie i pozyskiwanie dostępnych rozwiązań informatycznych spójnych z przyjętym
programem informatyzacji Uczelni oraz ich wdrażanie;
zapewnienie wsparcia dla świadczonych usług i nowych wdrożeń przy pomocy zespołu Helpdesk;
integrowanie wdrażanych i eksploatowanych systemów w kompleksowy system wspomagający
zarządzanie Uczelnią;
udostępnianie kont do centralnej poczty elektronicznej i jednolitego systemu autoryzacji użytkowników
udostępnianych usług;
pełnienie roli Administratora Systemu Informatycznego dla eksploatowanych w Uczelni systemów
i aplikacji;
pełnienie funkcji administratora centralnego uczelnianej sieci komputerowej i obsługa eksploatacyjna
zasobów uczelnianej sieci komputerowej;
prowadzenie serwisu technicznego sprzętu i oprogramowania systemowego dla jednostek
administracji centralnej;
realizacja zamówień wspólnych na zakupy standardowego sprzętu informatycznego i oprogramowania;
realizacja i rozliczanie przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących budowy i modernizacji sieci
uczelnianej i wydziałowych w ramach dofinansowania MNiSW na sieci LAN;
opiniowanie projektów związanych z rozbudową i modernizacją sieci komputerowej na Uczelni oraz
udział w odbiorach nowo powstałych segmentów sieci;
współpraca z Centrum Informatycznym TASK w zakresie dostępu do Internetu, eksploatacji sieci
komputerowych i zasobów KDM.

6. DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Do zadań Działu należy:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy i nauczania oraz przestrzegania zasad i przepisów
dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;
2) bieżące informowanie władz Uczelni i kierowników jednostek organizacyjnych o stwierdzonych
zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia;
3) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp i ochrony przeciwpożarowej do opracowywanych
założeń i dokumentacji modernizacji obiektów i stanowisk pracy oraz instrukcji, a także udział w ocenie
tych dokumentacji i w przekazywaniu obiektów do użytkowania;
4) przygotowanie zarządzeń wewnętrznych regulujących sprawy bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony
przeciwpożarowej;
5) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony
przeciwpożarowej na poszczególnych stanowiskach pracy;
6) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej;
7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
8) uczestniczenie w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy;
9) udział w dochodzeniach powypadkowych, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn
i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych
wniosków, prowadzenie rejestrów i przechowywanie innych dokumentów;
10) współpraca z Zakładowym i Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy oraz lekarzami
sprawującymi opiekę zdrowotną w zakresie poprawy warunków pracy i profilaktyki zdrowotnej
pracowników;
11) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej
Straży Pożarnej w zakresie poprawy warunków pracy i ochrony przeciwpożarowej;
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12) przeprowadzanie szkoleń wstępnych nowo zatrudnianych pracowników i organizacja szkoleń
okresowych bhp.
Zadania służby BHP reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

7. DZIAŁ EKSPLOATACJI
Do zadań Działu należy:
1) zapewnienie sprawnego działania systemów: elektroenergetycznego, cieplnego, gazowego,
wodnokanalizacyjnego, teletechnicznego oraz wentylacji i klimatyzacji Politechniki Gdańskiej;
2) zagwarantowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody oraz
odprowadzania ścieków i wód opadowych, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych;
3) pełnienie stałego nadzoru nad eksploatowanymi urządzeniami i sieciami w celu szybkiego usuwania
przyczyny awarii i minimalizowania jej skutków;
4) wykonywanie drobnych napraw eksploatowanych urządzeń i sieci w ramach systemu zleceń
wewnętrznych;
5) określanie warunków technicznych przyłączania do eksploatowanych sieci nowych i remontowanych
urządzeń i instalacji;
6) uzgadnianie projektów dotyczących remontów, modernizacji i budowy nowych budynków i sieci pod
względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia oraz przyjętymi na Uczelni standardami;
7) udział w odbiorach robót budowlanych obiektów, w których znajdują się urządzenia lub sieci
eksploatowane przez dział;
8) przygotowywanie planów remontów i modernizacji oraz prowadzenie dokumentacji eksploatowanej
sieci wraz z jej bieżącą aktualizacją.
Do zadań Działu należy również:
1)
w zakresie spraw oraz urządzeń elektroenergetycznych:
a) eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych i sieci zasilającej średniego i niskiego napięcia na
terenie Uczelni, w tym:
 pełna obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczych oraz zewnętrznej sieci SN i nn,
 pełna obsługa rozdzielni głównych i złączy kablowych budynków,
 pełna obsługa instalacji elektrycznej wewnątrz budynków,
 pełna obsługa instalacji elektrycznej oświetlenia terenu,
 okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych;
b) okresowe badania kontrolne elektronarzędzi;
c) okresowe przeglądy i pomiary instalacji odgromowych budynków Uczelni;
d) współpraca z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej oraz sprzedawcą energii elektrycznej dla
realizacji potrzeb Uczelni;
2)
w zakresie spraw oraz urządzeń mechanicznych:
a) eksploatacja:
 urządzeń ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych,
 instalacji i sieci kanalizacyjnych: deszczowej i sanitarnej,
 instalacji wodociągowej, wraz z hydroforami i siecią hydrantową p.poż.,
 instalacji gazowej,
 urządzeń dźwigowych i suwnic,
 urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
b) nadzór nad stanem technicznym i okresowe przeglądy ww. instalacji;
c) przeglądy oraz nadzór nad stanem technicznym urządzeń gaśniczych znajdujących się w obiektach
Uczelni;
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3)

4)

5)

d) wykonywanie drobnych napraw i konserwacji ślusarskich oraz szklarskich;
e) współpraca z lokalnymi dystrybutorami mediów;
w zakresie infrastruktury oraz urządzeń teletechnicznych:
a) nadzór i obsługa uczelnianych systemów telekomunikacyjnych: klasycznej, cyfrowej centrali
telefonicznej, serwera telekomunikacyjnego VoIP oraz central w innych obiektach Uczelni;
b) współdziałanie z centralnym administratorem sieci (CUI), administratorami wydziałowymi oraz
administratorami SKOS w celu zapewnienia właściwej konfiguracji i prawidłowego funkcjonowania
systemu telefonii VoIP;
c) współpraca z operatorami telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych i komórkowych dla realizacji
potrzeb Uczelni;
d) eksploatacja i utrzymanie telefonicznych kabli magistralnych i telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej;
e) eksploatacja i utrzymanie rozdzielczej sieci telefonicznej we wszystkich obiektach Uczelni;
f) eksploatacja i utrzymanie sieci teleinformatycznej (w zakresie warstwy fizycznej) w jednostkach
administracji centralnej Uczelni;
g) eksploatacja i konserwacja sieci telekomunikacyjnych w domach studenckich: sieci telefonicznej
i sieci rozsiewczej TV (obsługa w pełnym zakresie), informatycznej (w zakresie warstwy fizycznej);
h) organizacja zakupów sprzętu telekomunikacyjnego (aparaty, faksy itp.) oraz materiałów
instalacyjnych technicznych i teleinformatycznych, a także przygotowanie i prowadzenie zamówień
wspólnych w powyższym zakresie;
i) drobne naprawy oraz zapewnienie serwisu telekomunikacyjnych urządzeń abonenckich: aparatów
stacjonarnych, faksów i telefonów komórkowych;
w zakresie rozliczeń i sprawozdawczości:
a) rozliczanie kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych,
opłat dozorowych, konserwacji dźwigów, klimatyzacji, przeglądów kominowych, gazowych,
instalacji odgromowych oraz podział kosztów na samodzielne jednostki Uczelni zgodnie
z systemem e-lokale oraz podmioty zewnętrzne, korzystające z sieci Uczelni;
b) rozliczanie zleceń zgłoszonych w systemie zleceń wewnętrznych, obsługa systemu zleceń,
wystawianie not obciążeniowych za zużyte materiały;
c) prowadzenie rejestru oraz ksiąg ewidencyjnych urządzeń podlegających UDT;
d) prowadzenie sprawozdawczości GUS i Ochrony Środowiska w zakresie zużycia mediów i wpływu
na środowisko;
w zakresie zamówień publicznych:
a) organizacja postępowań przetargowych oraz zamówień w zakresie zadań działu;
b) przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zamówień wspólnych dotyczących dostaw i usług
zgodnie z aktualnym zarządzeniem władz Uczelni (a przede wszystkim: dostaw narzędzi,
materiałów elektrycznych, sprzętu przeciw pożarowego oraz usług: konserwacji dźwigów,
konserwacji wentylacji i klimatyzacji, przeglądów przewodów kominowych, przeglądów instalacji
gazowych).

8. DZIAŁ GOSPODARCZY
Do zadań Działu należy:
1) w zakresie administrowania nieruchomościami:
a) pełnienie funkcji zarządcy budynków zgodnie z zarządzeniem w sprawie gospodarowania lokalami,
b) bieżący monitoring stanu technicznego budynków,
c) zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych,
d) organizowanie okresowych przeglądów technicznych,
e) prowadzenie książek obiektu budowlanego,
f) zorganizowanie służb utrzymania czystości,
g) ewidencja kosztów utrzymania budynków,
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2)

3)

4)

5)

6)

h) rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją budynków,
i) administrowanie umowami najmu i dzierżawy,
j) administrowanie umowami wywozu odpadów komunalnych;
w zakresie zamówień publicznych:
a) nadzór nad realizacją zamówień wspólnych dotyczących dostaw: paliw, wody źródlanej, materiałów
biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, środków ochrony
indywidualnej odzieży i obuwia roboczego, zamków i okuć budowlanych, artykułów hydraulicznych,
środków chemii gospodarczej, środków chemii profesjonalnej oraz usługi: mycia okien
i powierzchni szklanych;
b) sporządzanie sprawozdań z realizacji dostaw i usług w ujęciu ilościowym wartościowym
i asortymentowym w rozbiciu na wszystkie jednostki org. w zakresie postępowań wspólnych;
c) organizacja postępowań przetargowych w zakresie zadań działu;
d) udzielanie zamówień w zakresie zadań działu;
w zakresie bieżącej obsługi gospodarczej:
a) przeprowadzki,
b) prace pomocnicze związane z organizacją imprez na terenie Uczelni,
c) sprzątanie/odśnieżanie terenów zewnętrznych,
d) nadzór nad realizacją usługi wywozu odpadów komunalnych,
e) prowadzenie drobnych prac malarskich i remontowych,
f) naprawy i konserwacja mebli,
g) naprawy stolarki drzwiowej i okiennej,
h) kładzenie wykładzin dywanowych i PCV,
i) drobna produkcja mebli,
j) obsługa szatni;
w zakresie obsługi multimedialnej:
a) bieżąca obsługa multimedialna procesu dydaktycznego w Uczelni, a także konferencji, sympozjów
naukowych, spotkań i innych imprez wymagających stosowania urządzeń i technik
multimedialnych;
b) stała opieka i nadzór techniczny nad sprzętem multimedialnym stanowiącym wyposażenie
następujących pomieszczeń: Aula, Sala Senatu, sala 300, hol przed Aulą i Biblioteką PG, wszystkie
pomieszczenia Auditorium Novum;
c) obsługa techniczna imprez kulturalnych organizowanych przez Uczelnię w zakresie multimediów;
d) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach zamówień wspólnych,
związanych z zakupem urządzeń multimedialnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni;
e) produkcja programu Multimedialnej Telewizji PG;
f) bieżące dokumentowanie życia Uczelni i archiwizowanie materiałów wideo;
w zakresie konserwacji terenów zielonych:
a) utrzymanie w należytym stanie roślinności na terenach PG;
b) sprzątanie ciągów komunikacyjnych;
c) wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów lub zlecanie usług, uzyskiwanie formalnych zezwoleń
w tym zakresie;
w pozostałym zakresie:
a) obsługa transportowa;
b) administrowanie flotą samochodów służbowych;
c) obsługa celna oraz prowadzenie statystyki handlu towarami pomiędzy krajami członkowskimi Unii
Europejskiej – System Intrastat;
d) zlecanie wykonania pieczątek;
e) zamawianie kwiatów;
f) zakup biletów autobusowych i tramwajowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych PG;
g) publikacja ogłoszeń prasowych;
h) odbiór i przekazanie do recyklingu zużytych tuszy i tonerów;
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i)
j)

obsługa formalna najmu krótkoterminowego i koordynacja w tym zakresie;
sprawozdawczość w zakresie tworzenia odpadów podlegających utylizacji lub przeznaczonych do
odzysku.

9. DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
Do zadań Działu należy:
1) opracowywanie planów realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych (w zakresie prac projektowych
i robót budowlanych;
2) sprawozdawczość okresowa i roczna dotycząca realizowanych zadań;
3) realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach Politechniki Gdańskiej:
a) przygotowywanie dokumentacji do postępowań na prace projektowe;
b) pozyskiwanie decyzji administracyjnych warunkujących realizację robót budowlanych;
c) przygotowanie dokumentacji do postępowań na roboty budowlane (kosztorys inwestorski, opis
przedmiotu zamówienia, umowa, dokumentacja projektowa);
d) przygotowywanie umów na roboty budowlane i usługi projektowania;
e) nadzór nad zleconymi pracami projektowymi wraz z ich sprawdzeniem i odbiorem;
f) nadzór inwestorski nad zleconymi robotami budowlanymi w zakresie kontroli jakości robót,
zgodności realizacji z projektem, umową i obowiązującymi przepisami;
g) rozliczanie finansowe wykonywanych umów;
h) rozliczanie inwestycji centralnych w zakresie przedsięwzięć budowlanych;
4) sporządzanie potrzebnych opracowań, analiz i kalkulacji w zakresie realizowanych zadań;
5) prowadzenie archiwum dokumentacji projektowych oraz technicznych związanych z realizacją robót
budowlanych;
6) prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

10. DZIAŁ KSZTAŁCENIA
Do zadań Działu należy:
1)
współpraca z wydziałami oraz jednostkami wspomagającymi kształcenie w zakresie dydaktyki;
2)
ewidencja typów i rodzajów studiów wyższych;
3)
prowadzenie rejestru zatwierdzonych programów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów,
poziomów i profili kształcenia;
4)
przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu dydaktyki i rekrutacji;
5)
kontrola i ewidencja sprawozdań z realizacji godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich;
6)
prowadzenie ewidencji urlopów naukowych i zdrowotnych nauczycieli akademickich;
7)
przygotowywanie danych do algorytmu podziału dotacji dydaktycznej;
8)
ewidencja planów hospitacji zajęć dydaktycznych;
9)
współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną,
Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną;
10) obsługa administracyjna wskazanych komisji senackich, rzecznika dyscyplinarnego dla studentów
i doktorantów, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów;
11) współpraca z Uczelnianą Komisją ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uczelnianą Komisją
Rekrutacyjną;
12) obsługa administracyjna Zespołu ds. programów studiów na Politechnice Gdańskiej;
13) organizacja Centrum Rekrutacyjnego dla kandydatów na studia;
14) koordynacja udostępniania sal dydaktycznych;
15) udzielanie informacji na temat aktualnej oferty edukacyjnej PG i jej prezentacja na targach
edukacyjnych
16) przeprowadzanie wskazanych postępowań w trybie zamówień publicznych;
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17) prowadzenie centralnej ewidencji studentów Politechniki Gdańskiej oraz przygotowywanie sprawozdań
statystycznych dotyczących liczby studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej dla MNiSW, GUS
oraz potrzeb Uczelni;
18) obsługa punktu personalizacji elektronicznej legitymacji studenckiej i elektronicznej legitymacji
doktoranta;
19) kontrola i pomoc w zakresie wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych;
20) współpraca z Centrum Usług Informatycznych w zakresie systemów dotyczących obsługi procesu
kształcenia;
21) koordynacja systemu mobilności studentów Uczelni technicznych MOSTECH;
22) przygotowanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi imprezy:
a) Politechnika OPEN,
b) reklam internetowych na portalach edukacyjnych,
c) materiałów do informatora dla kandydatów na studia oraz do przewodnika dla studentów I roku,
d) informacji na temat rekrutacji w informatorach ogólnopolskich, prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
e) studentów do ogólnouczelnianej immatrykulacji;
23) współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi;
24) obsługa strony internetowej www.rekrutacja.pg.gda.pl.

11. DZIAŁ MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ
Do zadań Działu należy:
1)
zarządzanie Programem ERASMUS+ w zakresie kontraktu uczelnianego, nadzór finansowy,
merytoryczny i formalny nad realizacją zadań projektu i kontami bankowymi (szczegółowy zakres prac
przy stanowiskach pracowników DMWA);
2)
utworzenie Biura Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych (BOSGZ), a w ramach niego kompleksowa
obsługa studentów i gości zagranicznych przyjeżdżających na Politechnikę Gdańską, poprzez:
a) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z uczelniami, kandydatami, placówkami dydaktycznymi
w krajach pochodzenia kandydatów;
b) współpraca z DKPS, wydziałami i innymi jednostkami zaangażowanymi w obsługę studentów
zagranicznych;
c) koordynacja procesów rekrutacji studentów zagranicznych;
d) koordynacja organizacji kursów językowych, adaptacyjnych, akademickiej i pozauniwersyteckiej
bazy noclegowej, życia kulturalnego, integracji środowisk, realizacji programu Mentor (współpraca
z jednostkami PG i organizacjami studenckimi);
e) obsługa gości na polecenie władz, prowadzenie rejestru gości zagranicznych przyjeżdżających na
PG na podstawie danych dostarczanych przez wydziały;
3)
koordynacja inicjatyw podejmowanych na wydziałach i w jednostkach centralnych Politechniki
Gdańskiej, ściśle korespondujących ze współpracą międzynarodową;
4)
współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi;
5)
uczestnictwo w pracach sieci międzyuczelnianych (np. BSRUN, IROS Forum);
6)
współpraca z wydziałami dot. przygotowywania ramowych umów międzynarodowych (dot. wymiany
studentów i pracowników, a także współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej), nawiązywanie
współpracy z uczelniami zagranicznymi, prowadzenie bazy ramowych umów międzynarodowych;
7)
współpraca z Działem Promocji w zakresie promocji PG na arenie międzynarodowej;
8)
ewidencja wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Gdańskiej kierowanych na
wyjazdy za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

12. DZIAŁ OCHRONY MIENIA
Do zadań Działu należy:
1) w zakresie ochrony mienia Uczelni:
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organizowanie i nadzór nad ochroną zewnętrzną terenu i obiektów Uczelni;
przygotowywanie planów ochrony;
zabezpieczenie i ochrona konferencji i imprez organizowanych na terenie Uczelni;
zabezpieczenie i ochrona imprez organizowanych poza Uczelnią;
organizowanie i nadzór nad całodobową ochroną wewnętrzną wyznaczonych budynków;
monitoring systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej;
opiniowanie postępowań w zakresie ochrony fizycznej i technicznej;
prowadzenie ewidencji zdarzeń losowych, włamań i kradzieży;
współpraca z Policją i służbami ratownictwa cywilnego;
powiadamianie odpowiednich służb o zauważonych kradzieżach, włamaniach, pożarach, awariach
urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, oświetlenia terenu i uszkodzeń bram, furtek
i ogrodzenia;
k) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad ruchu pojazdów i ich parkowania na terenie
Uczelni;
l) sprzedaż kart magnetycznych oraz wystawianie i ewidencjonowanie czasowych kart wjazdu
uprawniających do wjazdu na teren Uczelni;
m) sprzedaż pilotów na parkingi studenckie;
n) podejmowanie innych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa majątku Uczelni;
w zakresie obsługi technicznej systemów bezpieczeństwa:
a) konserwacja i naprawa lokalnych systemów przeciwwłamaniowych;
b) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie
konserwacji, napraw, projektowania, budowy i rozbudowy systemów telewizji dozorowej, systemów
ppoż. i Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, systemów kontroli ruchu pojazdów;
c) nadzór nad realizacją umów konserwacyjnych i awaryjnych;
d) opiniowanie
i
wydawanie
uzgodnień
technicznych
dotyczących
projektowanych
i przebudowywanych systemów SAP, DSO, CCTV, SWiN;
e) rozbudowa uczelnianego systemu przeciwwłamaniowego;
f) nadzór i eksploatacja systemów monitoringu alarmowego i monitoringu dozoru;
g) nadzór i eksploatacja systemów alarmowych, przeciwpożarowych i telewizji dozorowej;
h) nadzór i eksploatacja systemu kontroli ruchu pojazdów (zapory wjazdowe);
w zakresie ubezpieczenia mienia PG oraz ubezpieczenia pracowników i studentów:
a) przygotowanie corocznego zestawienia majątku Politechniki Gdańskiej z podziałem na budynki;
b) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych na ubezpieczenia:
 majątku i odpowiedzialności cywilnej Uczelni,
 komunikacyjne pojazdów Uczelni,
 jednostek pływających Uczelni,
 kosztów leczenia pracowników wyjeżdżających służbowo poza granice Polski,
 następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i studentów wyjeżdżających służbowo na
terytorium Polski;
c) prowadzenie umów ubezpieczeniowych, współpraca z SSPG w zakresie wyboru firmy
ubezpieczającej studentów;
d) współpraca z ubezpieczycielami przy:
 realizacji umów ubezpieczeniowych,
 likwidacji szkód.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2)

3)

13. DZIAŁ OBIEGU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
Do zadań Działu należy:
1) nadzór nad gromadzeniem oraz ewidencja, przechowywanie,
i brakowanie wytworzonej w Politechnice Gdańskiej dokumentacji, tj.:
a) sprawowanie nadzoru nad zasobem archiwalnym,

zabezpieczanie,

udostępnianie
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b) przyjmowanie i zabezpieczanie dokumentacji,
c) ewidencja i opracowanie posiadanych materiałów archiwalnych,
d) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
e) udostępnianie dokumentacji do celów administracyjnych i naukowych,
f) digitalizacja zasobu archiwalnego,
g) informacja archiwalna,
h) dbanie o zgodność przetwarzania informacji w PG z aktualnymi przepisami prawa;
2) wdrażanie, utrzymanie oraz merytoryczny nadzór nad systemem Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją (EZD), tj.:
a) współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku oraz Uniwersytetem Gdańskim
w zakresie EZD,
b) udział i nadzór nad instalacją oraz prawidłowym działaniu EZD,
c) prowadzenie szkoleń z EZD dla wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych PG,
d) wsparcie merytoryczne dla wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych przy wdrożeniu EZD,
e) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu EZD w PG,
f) administracja konta instytucjonalnego PG w systemie ePUAP;
3) wysyłanie, przyjmowanie oraz rozdział napływającej do Kancelarii Głównej korespondencji zewnętrznej
i wewnętrznej, tj.:
a) odbiór i przygotowanie przesyłek pocztowych od/dla operatora pocztowego,
b) rozdział przychodzących przesyłek pocztowych,
c) skanowanie przychodzącej korespondencji,
d) wprowadzenie odwzorcowanego cyfrowo dokumentu do systemu EZD,
e) prowadzenie składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych.

14. DZIAŁ OSOBOWY
Do zadań działu należy:
1. Sekcja Osobowa:
1) załatwianie wszelkich formalności związanych z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem
stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpraca w tym zakresie
z jednostkami organizacyjnymi Uczelni;
2) załatwianie wszelkich formalności związanych z przejściem na emeryturę bądź rentę
(skompletowanie wniosku, ewentualnie wyjaśnienie w imieniu pracownika powstałych niejasności);
3) ewidencja pracowników dla potrzeb wojskowych (WKU) – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) załatwianie formalności związanych z wypłatą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednorazowego
odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
5) obsługa grupowego ubezpieczenia pracowniczego i funduszu emerytalnego PIONEER;
6) przygotowywanie dla władz Uczelni materiałów oraz sporządzanie analiz dotyczących zatrudnienia;
7) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących zatrudnienia dla Głównego Urzędu
Statystycznego;
8) sporządzanie związanych z zatrudnieniem sprawozdań dla ministerstwa właściwego ds. uczelni
(m.in. obsada kadrowa na kierunkach studiów);
9) sporządzanie i przechowywanie akt osobowych zatrudnionych pracowników;
10) wprowadzanie danych do Systemu Zarządzania Uczelnią;
11) wprowadzanie danych do systemu POL-on;
12) załatwianie spraw związanych z kształceniem i dokształcaniem pracowników;
13) wystawianie legitymacji pracowniczych;
14) wypisywanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych;
15) przygotowywanie dokumentacji związanej ze stypendiami doktorskimi;
16) obsługa administracyjna: komisji właściwej ds. orderów i odznaczeń, komisji ds. nagród dla
nauczycieli akademickich.
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2. Sekcja Socjalna
1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
2) prowadzenie spraw finansowych związanych z wydatkami z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych;
3) sporządzanie list wypłat dofinansowania do wypoczynku (lato, zima) osób uprawnionych;
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek na cele mieszkaniowe;
5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zapomóg;
6) kompleksowe przygotowanie kolonii i zimowisk dla dzieci;
7) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych;
8) przeprowadzanie postępowań w zakresie dostaw i usług określonych w „Regulaminie zamówień
publicznych PG” i innych wskazanych przez przełożonych oraz nadzór nad ich realizacją, związanych
z imprezami okolicznościowymi dla dzieci, posiłkami regeneracyjnymi, zaopatrzeniem apteczek oraz
z lekarskimi badaniami profilaktycznymi pracowników;
9) prowadzenie spraw dotyczących badań profilaktycznych pracowników;
10) prowadzenie programu Benefit Systems.

15. DZIAŁ PROJEKTÓW
Do zadań Działu należy:
1)
współpraca z jednostkami Politechniki Gdańskiej w zakresie:
a) wyszukiwania, gromadzenia i archiwizacji informacji o możliwości, zasadach pozyskiwania oraz
rozliczania środków krajowych i unijnych dla Uczelni;
b) przekazywania informacji do publikacji oraz nadzorowanie zawartości serwisu internetowego
Politechniki Gdańskiej w zakresie zadań Działu;
c) udzielania indywidualnych porad pracownikom w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków
krajowych i unijnych, w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Uczelni;
d) przygotowania załączników formalnych wniosku o dofinansowanie, w zakresie administracji
centralnej, w ścisłej współpracy z jednostką wnioskującą;
e) wsparcia przy wypełnianiu części formalnej wniosku;
f) opiniowania części merytorycznej wniosku – przekazywanie uwag, wskazówek i propozycji
w zakresie właściwego wypełniania części merytorycznej wniosku oraz budżetu projektu;
g) koordynacji obiegu wniosku w Uczelni;
h) przygotowywania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej propozycji
szczegółowych zasad realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych;
i) prowadzenia rejestru realizowanych przez Uczelnię projektów;
j) kontroli obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych na kierownika projektu umową
o dofinansowanie;
k) koordynacji prac nad przygotowaniem oraz współpraca z jednostkami administracji centralnej
w zakresie realizacji i rozliczania projektów centralnych Politechniki Gdańskiej uznanych przez
władze Uczelni za priorytetowe;
l) informowania kierownika jednostki wnioskującej, kierownika projektu oraz właściwego prorektora
o aktualnym statusie aplikacji i projektu;
m) przygotowywania okresowych sprawozdań w zakresie liczby złożonych wniosków, przyznanych
środków i postępie realizowanych projektów;
n) bieżącego monitoringu realizowanych na Politechnice Gdańskiej projektów – monitoring poprawności
realizacji projektu zgodnie z wytycznymi;
o) monitoringu zachowywania trwałości projektów zgodnie z wytycznymi.

16. DZIAŁ PROMOCJI
Do zadań Działu należy:
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1) koordynowanie i realizacja działań promocyjnych takich, jak:
a) organizacja i realizacja wydarzeń centralnych;
b) budowanie relacji z mediami:
‒ stała obsługa prasowa wszystkich wydarzeń organizowanych przez Uczelnię (redagowanie
i wysyłka notatek prasowych),
‒ obsługa informacyjna dziennikarzy, redagowanie materiałów o charakterze informacyjnym
i promocyjnym,
‒ kontaktowanie mediów z przedstawicielami środowiska naukowego Uczelni w celu realizacji
materiałów dziennikarskich z użyciem wypowiedzi eksperta,
‒ cykliczna wysyłka informacji prasowych do mediów,
‒ monitoring mediów;
c) odpowiedzialność za profile Politechniki Gdańskiej w mediach społecznościowych zgodnie z Pismem
okólnym Kanclerza Politechniki Gdańskiej nr 2/2015 z 28 kwietnia 2015 r.;
d) prowadzenie głównej strony internetowej Uczelni w jęz. polskim i podserwisu w jęz. angielskim;
e) planowanie i organizowanie kampanii reklamowych;
f) nadzór nad Systemem Identyfikacji Wizualnej;
g) działania z zakresu promocji typu BTL – realizacja graficzna i merytoryczna:
‒ foldery i ulotki (wizerunkowe i informacyjne),
‒ wydawnictwa wewnętrzne Uczelni, w tym: „Pismo PG”, Biuletyn Informacyjny Politechniki
Gdańskiej,
‒ ekspozycje targowe i konferencyjne (ścianki wystawiennicze, roll-upy),
‒ akcesoria promocyjno-reklamowe wraz z obsługą zakupu (sklep z gadżetami);
h) opracowywanie ogólnych prezentacji multimedialnych i nadzór nad realizacją filmów o Politechnice
Gdańskiej;
i) realizacja i prowadzenie dokumentacji fotograficznej;
j) koordynacja wycieczek szkolnych zwiedzających Uczelnię;
2) współpraca i wsparcie merytoryczne w budowaniu i realizacji planów promocji wydarzeń organizowanych
przez jednostki Uczelni (wydziały, katedry, organizacje studenckie).

17. DZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH
Do zadań Działu należy:
1) Obsługa prawna Uczelni w zakresie tematyki:
a) sprawy ustrojowe szkolnictwa wyższego, nadzór nad uczelniami,
b) sprawy statutowe oraz wyborcze i mandatowe,
c) organizacja Uczelni i związane z tym regulaminy,
d) sprawy kształcenia studentów i doktorantów,
e) samorządy studentów i doktorantów, organizacje uczelniane,
f) postępowanie w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego,
g) pomoc materialna dla studentów i doktorantów,
h) prawo pracy w tym m.in. stosunki pracy i sprawy i socjalne,
i) umowy o świadczenie usług edukacyjnych, badawczych i gospodarczych,
j) stan prawny nieruchomości i rozporządzanie nieruchomościami,
k) zamówienia publiczne,
l) inwestycje budowlane,
m) dostęp do informacji publicznej,
n) ochrona danych osobowych,
o) postępowania dyscyplinarne,
p) wnioski w postępowaniu upadłościowym,
2) inne, z wyłączeniem spraw wymienionych w zakresie działań obsługi prawnej Biura Obsługi Prawnej
Własności Intelektualnej i Projektów.
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18. DZIAŁ SPRAW NAUKOWYCH
Do zadań Działu należy:
1) w zakresie informacji o działalności naukowej Politechniki Gdańskiej:
a) edycja baz zawierających informacje na temat potencjału naukowo-badawczego Uczelni (specjaliści,
laboratoria akredytowane, aparatura naukowo-badawcza, konferencje);
b) dokumentacja prac naukowo-badawczych;
2) w zakresie koordynowania spraw związanych ze studiami doktoranckimi, prowadzonymi przez wydziały:
a) współpraca z komisjami senackimi i wydziałowymi, zajmującymi się studiami doktoranckimi,
w zakresie tworzenia i modyfikowania regulaminów i przepisów;
b) organizacja i zatwierdzanie przyznawania projakościowych stypendiów doktoranckich;
c) koordynacja działań związanych z przeprowadzaniem ogólnouczelnianych zajęć rozwijających
umiejętności zawodowe i społeczne;
d) rozpowszechnianie wiedzy o konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, skierowanych
do uczestników studiów doktoranckich;
e) współpraca z Samorządem Doktorantów Politechniki Gdańskiej w zakresie opracowywania
i konsultowania rozwoju studiów doktoranckich;
3) w zakresie parametryzacji i kategoryzacji Uczelni:
a) przygotowanie informacji i opracowywanie stosownych procedur dotyczących parametryzacji
i kategoryzacji Uczelni;
b) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania, organizacji i finansowania badań
naukowych;
c) prowadzenie monitoringu pozwalającego na osiągnięcie przez Politechnikę Gdańską możliwie
najwyższej pozycji w rankingach;
d) udzielanie porad w zakresie interpretacji wskaźników zawartych w parametrycznej ocenie Uczelni;
e) śledzenie polskich i zagranicznych rankingów wyższych Uczelni;
4) w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi:
a) współpraca z instytucjami zewnętrznymi;
b) współdziałanie z odpowiednimi jednostkami Politechniki Gdańskiej w zakresie ochrony własności
intelektualnej prac naukowych realizowanych na Uczelni;
c) udzielanie pracownikom Politechniki konsultacji z zakresu informacji o potencjalnych strumieniach
finansowania badań;
d) koordynacja tworzenia i nadzór nad zespołami badawczymi i laboratoriami naukowymi;
e) koordynacja i wsparcie w prowadzeniu sprawozdawczości wydziałów i Uczelni w zakresie realizacji
prac naukowych, stanu kadry naukowej oraz danych do baz krajowych, np. POL-on (System
Informacji o Nauce – polon.nauka.gov.pl), GUS i innych;
f) nadzór nad przygotowywaniem i wysyłanie wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej
naukę;
g) prowadzenie spraw i nadzór nad wnioskami wydziałów o dotacje na działalność statutową;
h) raportowanie postępów w dokumentacji prac naukowo-badawczych z poszczególnych wydziałów,
analiza działalności naukowej poszczególnych katedr;
i) rozpowszechnianie wiedzy o konkursach, nadzór nad przygotowywaniem wniosków o nagrody dla
nauczycieli akademickich i doktorantów z Politechniki Gdańskiej, prowadzenie sprawozdawczości
w tym zakresie;
j) współpraca z Działem Osobowym w realizacji założeń ścieżki awansu nauczycieli akademickich;
k) nadzór nad przygotowywaniem i zatwierdzanie wniosków o finansowanie inwestycji aparaturowych
i budowlanych;
l) formalna weryfikacja dokumentacji składanej przy wnioskach o nagrody i o zatrudnienie pracowników
naukowo-dydaktycznych;
m) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej konferencji organizowanych na Politechnice Gdańskiej;
n) realizacja innych zadań zlecanych przez władze Uczelni w ramach funkcjonowania działu.
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19. DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
Do zadań działu należy:
1) w zakresie spraw dotyczących działalności Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej (SSPG), w tym
organizacji studenckich i kół naukowych:
a) obsługa administracyjna uczelnianego funduszu przeznaczonego na działalność SSPG, oraz
Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej;
b) patronat artystyczny nad działalnością Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej –
przygotowywanie oraz prowadzenie prób i koncertów chóru;
c) prowadzenie rejestru organizacji studenckich PG;
2) w zakresie spraw dotyczących działalności Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej:
a) obsługa administracyjna uczelnianego funduszu przeznaczonego na działalność SD;
3) w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów i doktorantów:
a) udział w pracach Odwoławczej Komisji Stypendialnej:
‒ przyznawanie miejsc w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej,
‒ rozpatrywanie odwołań od decyzji dotyczących stypendiów przyznawanych z Funduszu Pomocy
Materialnej,
b) bieżąca analiza wykorzystania Funduszu Pomocy Materialnej w Uczelni,
c) kontrola nad prawidłowym wykorzystaniem środków Funduszu Pomocy Materialnej w Uczelni,
d) obsługa administracyjna Własnego Funduszu Stypendialnego Rektora,
e) obsługa administracyjna stypendiów fundowanych,
a) obsługa administracyjna funduszu prorektora ds. kształcenia i dydaktyki,
f) pełnomocnictwo rektora ds. osób niepełnosprawnych,
g) obsługa administracyjna punktu pomocy psychologicznej dla studentów i doktorantów;
4) w zakresie działalności Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej "Kwadratowa”:
a) tworzenie programu działalności kulturalnej Klubu;
b) organizacja, promocja i realizacja imprez, koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych w AK PG
„Kwadratowa”;
c) obsługa administracyjna Klubu;
d) prowadzenie strony internetowej AK PG „Kwadratowa”;
5) w zakresie administrowania budynkiem „Bratniak”:
a) utrzymane budynku we właściwym stanie technicznym;
b) planowanie remontów i zgłaszanie bieżących napraw – wnioskowanie w tym zakresie do właściwych
służb remontowych Uczelni;
c) kontrola prawidłowości realizacji umów wykonywanych na terenie budynku;
d) współpraca z Działem Ochrony Mienia i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony oraz
zabezpieczenia budynku przed kradzieżą i zniszczeniem składników majątkowych;
e) prowadzenie książki budowlanej obiektu zgodnie z prawem budowlanym i zlecanie odpowiednich
przeglądów określonych w prawie budowlanym;
f) sprawowanie nadzoru nad składnikami majątku znajdującymi się na terenie budynku;
g) przeprowadzanie wskazanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi
dot. zakresu działalności działu.

20. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Do zadań działu należy:
1) sporządzenie planu zamówień publicznych Uczelni oraz jego aktualizacja;
2) prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych;
3) zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń;
4) przeprowadzanie zamówień wspólnych oraz innych postępowań przy
wnioskodawcy;

ścisłej

współpracy
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udział w komisjach przetargowych;
parafowanie, na wniosek jednostki organizacyjnej, prawidłowości sporządzenia SIWZ;
doradztwo i udzielanie informacji pracownikom Politechniki Gdańskiej z zakresu stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych;
8) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazywanie ich
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;
9) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;
10) gromadzenie i udostępnianie literatury z zakresu zamówień publicznych.
5)
6)
7)

21. DZIAŁ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Do zadań działu należy:
1) w zakresie jakości kształcenia
a) udział w pracach oraz obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości
Kształcenia na PG (UKZJK), w tym między innymi:
 opracowywanie projektów działań i dokumentacji dotyczących kształtowania polityki zapewniania
i doskonalenia jakości kształcenia, w tym ogólnouczelnianych procedur oraz aktów prawnych
związanych z działalnością UKZJK;
 tworzenie narzędzi monitorowania prawidłowości procesów związanych z Uczelnianym
Systemem Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG;
 organizacja seminariów „Dzień Jakości PG” oraz publikowanie zeszytów problemowych;
 monitorowanie i aktualizowanie danych publikowanych w Uczelnianej Księdze Jakości
Kształcenia
 prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji wydawanej przez UKZJK i kierowanej do
UKZJK;
 przygotowywanie posiedzeń UKZJK;
 realizacja innych zadań powierzonych przez przewodniczącego UKZJK;
b) prowadzenie działań administracyjnych związanych z akredytacją KAUT oraz pomoc
w przygotowywaniu wniosków o akredytację przez wydziały;
c) prowadzenie działań administracyjnych związanych z akredytacją PKA oraz pomoc
w opracowywaniu raportów samooceny przez wydziały;
d) udział w pracach oraz obsługa administracyjna Zespołu ds. Katalogu ECTS, w tym:
 koordynowanie działań związanych z uzupełnianiem kart przedmiotów i kierunków,
 monitorowanie i aktualizowanie danych publikowanych w katalogu ECTS,
 opracowywanie aktów prawnych związanych z katalogiem ECTS,
 realizacji innych zadań powierzonych przez przewodniczącego Zespołu;
e) udział w posiedzeniach oraz opiniowanie projektów opracowywanych przez Senacką Komisję
ds. Kształcenia;
f) współpraca z Zespołem ds. programów studiów na PG w zakresie monitorowania aktualności
i poprawności publikowanych informacji o programach studiów w katalogu ECTS;
g) ścisła współpraca z CUI celem wdrażania udoskonaleń w katalogu ECTS i aplikacji Programy
Kształcenia oraz innych systemach informatycznych PG, powiązanych z jakością kształcenia;
h) monitorowanie zmian w wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących wymagań stawianym
katalogom ECTS oraz certyfikacji ECTS Label;
i) monitorowanie doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie jakości kształcenia;
j) współpraca z pełnomocnikiem rektora ds. realizacji projektu CDIO;
2) w zakresie jakości badań naukowych wspomaganie laboratoriów badawczych Uczelni w uzyskiwaniu
akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji (PCA), w tym opracowywanie dokumentów stanowiących
podstawę procesu oraz udział w ocenach wstępnych oraz ocenach na miejscu;
3) w zakresie jakości zarządzania:
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a) udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca
i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG;
b) udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty
Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG;
c) koordynowanie działań związanych z udziałem Uczelni w rankingach i projakościowych konkursach
krajowych i międzynarodowych. Śledzenie nowych możliwości uczestnictwa PG w rankingach
i konkursach projakościowych;
d) udział w pracach Zespołu ds. Politechniki Otwartej, w tym wsparcie w organizowaniu wydarzeń;
e) prowadzenie i aktualizacja stron internetowych dotyczących:
 pracy działu: http://pg.edu.pl/dzial-zarzadzania-jakoscia,
 jakości kształcenia na PG: http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia,
 katalogu informacyjnego ECTS: http://ects.pg.edu.pl/,
 wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji
Pracowników Naukowych na PG: http://pg.edu.pl/excellence-in-research;
f) bieżące prowadzenie dokumentacji administracyjnej działu;
g) inne zadania zgodnie z wytycznymi prorektora ds. organizacji.

22. KWESTURA
W skład Kwestury wchodzą: Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji, Dział Finansowy, Dział
Księgowości, Dział Płac, Dział Rozliczeń Projektów.
Do zadań Kwestury należy:
1)
sporządzanie sprawozdania finansowego Uczelni (wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale
własnym, dodatkowe informacje);
2)
sporządzenie planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
3)
sporządzenie sprawozdania z wykonanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
4)
w zakresie ewidencji majątkowej i inwentaryzacji:
a) ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w podziale na grupy rodzajowe
i jednostki organizacyjne Uczelni,
b) ewidencja materiałów z podziałem na magazyny,
c) uzgadnianie ewidencji stanów magazynowych,
d) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,
e) nadawanie numerów inwentarzowych składnikom majątku trwałego,
f) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
g) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki środkami majątkowymi oraz zapasami
materiałowymi,
h) analiza wydatkowania środków na inwestycje zgodnie z przyznanymi dotacjami budżetowymi,
i) przeprowadzanie przeszacowania składników majątkowych, uzgadnianie poprawności zapisów na
kontach Funduszu zasadniczego i Funduszu z aktualizacji wyceny,
j) inwentaryzacja z natury środków trwałych, inwentarza niskocennego, materiałów magazynowych,
środków pieniężnych, wydawnictw uczelnianych, specjalnej aparatury naukowo-badawczej oraz
innych składników majątkowych,
k) opracowywanie planów i harmonogramów inwentaryzacji,
l) kontrolowanie oznakowania składników majątkowych,
m) wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych,
n) kompletowanie całości dokumentacji dotyczącej majątku Uczelni postawionego w stan likwidacji,
o) informatyzacja procedur dotyczących inwentaryzacji składników majątkowych Uczelni,
p) propozycja składu oraz nadzór nad komisjami inwestycyjnymi oraz likwidacyjnymi,
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5)

6)

7)

q) zapewnienie informacji dla każdej jednostki administracyjnej oraz dla pracowników o stanie
inwentarzu;
w zakresie obsługi finansowej:
a) obsługa operacji bankowych, kasowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, w tym:
rozliczania delegacji służbowych, zaliczek pracowniczych itp.,
b) wydruk i kompletowanie wyciągów bankowych,
c) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych wobec kontrahentów i budżetu państwa,
terminowe wypłaty należności pracowników i studentów,
d) sporządzanie raportów kasowych,
e) nadzorowanie obsługi finansowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
f) zabezpieczanie gotówki znajdującej się w kasie i podczas transportu,
g) kontrola legalności, terminowości oraz obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
h) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie dyspozycji środkami finansowymi,
i) współpraca z bankami prowadzącymi rachunki bankowe Uczelni,
j) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych dostarczonych przez jednostki PG;
w zakresie księgowości:
a) ewidencja księgowa przychodów Uczelni na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez
jednostki organizacyjne Uczelni,
b) analiza poprawności dowodów dokumentujących przychody w zakresie ich zgodności
z obowiązującymi przepisami,
c) analiza kont rozrachunków z kontrahentami, naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie należności,
wystawianie potwierdzenia sald,
d) analiza rozrachunków z tytułu zobowiązań budżetowych (podatki, ZUS),
e) analiza rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, delegacji, pożyczek, niedoborów
i szkód itp.,
f) sporządzanie rejestrów sprzedaży VAT,
g) przygotowywanie danych do sprawozdań podatkowych i statystycznych oraz innych informacji
w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
h) uzgadnianie poprawności zapisów na kontach funduszy specjalnych Uczelni (ZFŚS, Własny
fundusz stypendialny, Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów);
w zakresie płac:
a) wprowadzanie do systemu komputerowego dokumentów płacowych stanowiących podstawę do
wypłat wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło wraz kontrolą formalno-rachunkową,
b) terminowe sporządzanie wypłat wynagrodzeń,
c) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych zleceniobiorców zewnętrznych, prawidłowe
naliczanie i potrącanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji
podatkowych oraz po roku sporządzanie informacji PIT-11,
d) przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
pracowników Uczelni, zleceniobiorców zewnętrznych, studentów, doktorantów oraz na wnioski ww.
członków rodziny,
e) comiesięczne sporządzanie deklaracji rozliczeniowej z ZUS,
f) sporządzanie dokumentów korygującej dotyczących przekroczeń trzydziestokrotności za dany
miesiąc, rok rozliczeniowy, sporządzanie raportów RMUA,
g) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji stanowiących podstawę dotyczącą emerytur i rent,
h) rozliczanie czasu pracy dla celów statystycznych, naliczanie wskaźników emerytalno-rentowych,
i) przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
pracowników Uczelni, zleceniobiorców zewnętrznych, studentów, doktorantów oraz na wnioski ww.
członków rodziny,
j) sporządzanie raportów RMUA,
k) sporządzanie zaświadczeń ZUS Rp-7 dla pracowników i byłych pracowników Uczelni
odchodzących na emeryturę lub rentę,
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wprowadzanie do systemu komputerowego dokumentów płacowych stanowiących podstawę do
wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę,
m) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów płacowych,
n) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników oraz na ich wniosek członków rodzin,
o) prawidłowe i terminowe naliczanie podatków, sporządzanie PIT-11, PIT-40,
p) rozliczenie zwolnień lekarskich, dokonywanie potrąceń pracowniczych
w zakresie rozliczeń projektów:
a) sprawdzanie opisów dowodów księgowych zgodnie z wytycznymi danego programu operacyjnego,
wytycznych instytucji pośredniczących w ramach danego projektu,
b) współpraca z kierownikami projektów w zakresie obsługi finansowej, ewidencji i rozliczania
projektów,
c) kontakty z kierownictwem projektów oraz instytucjami wdrażającymi projekty w zakresie spraw
finansowo-księgowych,
d) monitoring realizacji projektu pod kątem zgodności ponoszonych wydatków,
e) ocena kwalifikowalności kosztów w oparciu o założenia projektu,
f) kontrolę budżetu w ramach projektu poprzez sprawdzanie realizacji planu finansowego w aspekcie
przyznanych środków na cele projektu,
g) na podstawie posiadanych danych sporządzanie analiz i zestawień dla kontroli zewnętrznych,
h) bieżące przechowywanie (archiwizowanie) dokumentacji finansowej projektów, prowadzenie
wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów realizowanych na Politechnice Gdańskiej.
l)

8)

23. OSIEDLE STUDENCKIE
Do zadań Osiedla należy:
1) zapewnienie należytych warunków socjalno-bytowych mieszkańcom domu studenckiego,
a w szczególności:
a) kwaterowanie i wykwaterowywanie studentów i załatwianie wszystkich formalności z tym związanych,
b) prowadzenie spraw finansowych związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z domu
studenckiego oraz z tytułu innych zobowiązań finansowych mieszkańców,
c) naprawy sprzętu i wyposażenia,
d) utrzymanie w czystości pomieszczeń ogólnodostępnych,
e) zapewnienie przez portierów stałej kontroli osób wchodzących i wychodzących z domu studenckiego,
f) prowadzenie rejestru usterek i zniszczeń;
2) utrzymanie obiektów i otoczenia w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym:
a) bieżący monitoring stanu technicznego budynków,
b) zapewnienie pełnej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji,
c) zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych,
d) organizowanie okresowych przeglądów technicznych,
e) przeprowadzanie niezbędnych zabiegów sanitarnych,
f) prowadzenie książek obiektów budowlanych;
3) odpowiednie gospodarowanie środkami finansowymi:
a) sporządzanie planów finansowych oraz sprawozdań,
b) rozliczanie kosztów związanych z użytkowaniem budynków,
c) administrowanie umowami najmu i dzierżawy,
d) planowanie i nadzór nad zakupami artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domów
studenckich zgodnie z ustawą PZP;
4) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych (dzierżawa
pomieszczeń, powierzchnie reklamowe, Akcja Lato);
5) marketing usług hotelowych i nadzór nad przebiegiem Akcji Lato;
6) realizacja zamówień wspólnych:
a) usługi pralnicze,
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b) dostawa artykułów włókienniczych,
c) dostawa sprzętu AGD i RTV,
d) dostawa artykułów gospodarstwa domowego;
7) współpraca z Samorządem Studentów Politechniki
domów studenckich oraz innymi organizacjami studenckimi.

Gdańskiej,

z

radami

mieszkańców

24. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY CZARLINA
Do zadań Ośrodka należy:
1) organizacja dwutygodniowych turnusów wczasowych w okresie letnim oraz wypoczynku poza turnusami
wczasowymi w okresie wiosennym i jesiennym, a w szczególności:
a) ustalanie terminów turnusów wczasowych oraz cenników opłat,
b) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu rezerwacji wczasów,
c) naliczanie odpłatności za pobyt w Ośrodku i wydawanie skierowań,
d) kwaterowanie wczasowiczów, załatwianie spraw meldunkowych i opłat klimatycznych wczasowiczów,
e) umożliwienie wczasowiczom korzystania z urządzeń sportowych, rekreacyjnych, sprzętów
do uprawiania sportów wodnych i biblioteki;
2) obsługa administracyjno-księgowa spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka;
3) utrzymanie obiektów i otoczenia na terenie Ośrodka w należytym stanie technicznym, sanitarnym
i porządkowym, a w szczególności:
a) bieżący monitoring stanu technicznego budynków oraz pozostałej infrastruktury na terenie
Ośrodka,
b) zapewnienie pełnej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji,
c) zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych,
d) organizowanie okresowych przeglądów technicznych,
e) przeprowadzanie niezbędnych zabiegów sanitarnych,
f) prowadzenie książek obiektów budowlanych,
4) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi zapewniające
prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka, m.in. w zakresie wyżywienia wczasowiczów podczas turnusów
oraz dostaw opału;
5) nadzór nad prawidłową realizacją umów;
6) działanie na rzecz promocji i rozwoju Ośrodka.

25. SEKCJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Do zadań Sekcji należy:
1) wykonywanie audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, procedurami
wewnętrznymi i przyjętymi standardami;
2) przeprowadzanie planowanych i doraźnych audytów oraz współdziałanie z zewnętrznymi, organami
kontrolnymi, a także przygotowanie wniosków, zaleceń i wystąpień poaudytowych zgodnie
z obowiązującymi na Uczelni procedurami.

26. SEKCJA DS. OBRONNYCH, KANCELARIA NIEJAWNA
Do zadań Sekcji należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych (zadanie realizowane we współpracy z Agencją
Bezpieczeństwa Wewnętrznego);
2) ochrona informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
3) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych;
5) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych;
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6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

organizacja i prowadzenie kancelarii niejawnej Uczelni (rejestrowanie, przekazywanie dokumentów
niejawnych, obieg i wydawanie dokumentów osobom uprawnionym, ekspediowanie, kontrola);
prowadzenie szkoleń z zakresu informacji niejawnych;
kontrola zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi
wymaganiami bezpieczeństwa oraz kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;
realizacja zadań z zakresu obronności i obrony cywilnej Uczelni;
planowanie operacyjne Politechniki Gdańskiej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i wojny (POF PG), a także w sytuacjach kryzysowych w okresie pokoju (wykonywane wg
poleceń Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Szefa Obrony
Cywilnej m. Gdańska);
inicjowanie i organizowanie przygotowania oraz współudział w opracowaniu niezbędnych dokumentów
i planów realizacji zadań w zakresie obronności na wypadek stanu zagrożenia i wojny;
planowanie obrony cywilnej i zabezpieczenie posiadanych obiektów oraz sprzętu „OC”, a także
prowadzenie w tym zakresie sprawozdawczości, wg poleceń Urzędu Miejskiego;
opracowywanie i aktualizowanie planów ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych, wg wytycznych
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim;
reklamowanie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień pracowników przewidzianych do realizacji zadań
z zakresu obronności;
szkolenie pracowników Uczelni w zakresie obrony cywilnej, w uzgodnieniu Urzędem Miejskim.

27. WYDAWNICTWO PG
Do zadań Wydawnictwa należy:
1)
opracowywanie planów wydawniczych  tytułowych i finansowych  publikacji naukowych (habilitacji,
monografii, Zeszytów Naukowych PG) i dydaktycznych (podręczników, skryptów);
2)
współpraca:
a) z dziekanami zgłaszającymi pozycje wcześniej zaakceptowane przez Rady Wydziałów lub komisje
programowe do wydania drukiem bądź umieszczenia w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej;
b) z Komitetem Redakcyjnym Wydawnictwa w kwestii oceny planów wydawniczych i składanych
materiałów, kwalifikowania do druku, doboru recenzentów itp.;
3)
realizacja planów:
a) wstępne kalkulacje  obliczanie objętości, symulacja kosztów i wpływów;
b) kierowanie do recenzji;
c) zawieranie umów, wystawianie rachunków za wykonane prace, rozliczanie publikacji;
4) bezpośrednia współpraca z autorami i redaktorami działowymi  reprezentantami Komitetu
Redakcyjnego na wydziałach;
5)
kompleksowe przygotowanie zleconych materiałów:
a) opracowanie redakcyjne, współudział w tworzeniu szaty graficznej, korekta poautorska;
b) zlecanie druku i nadzór nad nim;
c) sporządzanie rozdzielników wydrukowanych książek;
d) rozliczenia z wydziałami i Kwesturą  wystawianie not obciążających, odprowadzanie zysków;
e) prowadzenie pełnej ewidencji działalności wydawniczej;
f) sporządzanie sprawozdań rzeczowych i finansowych prowadzonych prac;
g) organizowanie promocji;
6) reklama w Internecie;
7)
formatowanie i opracowanie graficzne wydawnictw uczelnianych;
8)
projektowanie okładek;
9)
kontrola prawidłowości technicznego przygotowania materiałów składanych do druku;
10) współpraca bezpośrednio z drukarniami w zakresie konsultacji merytorycznych;
11) przeprowadzanie przetargów na usługi poligraficzne zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy
Prawo zamówień publicznych;
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12) organizacja i realizacja kompleksowych usług poligraficznych na rzecz całej Uczelni  książek,
materiałów konferencyjnych, plakatów, posterów, publikacji reklamowych, wizytówek itp.;
13) sporządzanie planów ww. usług na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania;
14) załatwianie formalności administracyjnych i finansowych związanych z realizacją usług poligraficznych
i procesami wydawniczymi;
15) kierowanie zleceń do wybranych drukarni;
16) odbiór od przewoźników gotowych produktów, kontrola jakości ich wykonania;
17) prowadzenie ewidencji zleceń na usługi związane z drukiem i weryfikacja ich wykorzystania pod kątem
zgodności z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki organizacyjne Uczelni;
18) prowadzenie i obsługa magazynu wydawnictw Politechniki Gdańskiej;
19) sporządzanie comiesięcznych raportów z przychodów i rozchodów w magazynie wydawnictw;
20) dystrybucja gotowych wyrobów na terenie Uczelni;
21) wysyłanie, zgodnie z ustawą, egzemplarzy obowiązkowych, wraz z prowadzeniem ich ewidencji,
do piętnastu uprawnionych bibliotek;
22) sprzedaż wysyłkowa;
23) wystawianie faktur i not na zamawiane książki.
28. ZESPÓŁ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Do zadań działu należy:
1)
w zakresie obsługi prawnej:
a) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa własności
przemysłowej,
b) przygotowywanie wzorów umów i innych dokumentów dotyczących ochrony i komercjalizacji
własności przemysłowej Uczelni,
c) przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez organy Uczelni
(statut, regulaminy, zarządzenia) w sprawach własności przemysłowej,
d) opiniowanie umów z podmiotami zewnętrznymi, w tym typu spin-off, komercjalizujących wyniki
badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych umów cywilnoprawnych zawieranych przez
Uczelnię w sprawach własności przemysłowej,
e) udział w negocjacjach dotyczących polubownego zakończenia sporów w sprawach własności
przemysłowej,
f) reprezentowanie Uczelni na podstawie pełnomocnictwa rektora przed Urzędem Patentowym RP,
sądami administracyjnymi i innymi organami wymiaru sprawiedliwości, władzy państwowej
i samorządowej w sprawach własności przemysłowej;
2)
w zakresie ochrony własności przemysłowej powstałej w Uczelni:
a) prowadzenie centralnych rejestrów zgłoszeń projektów wynalazczych i rozwiązań innowacyjnych
przeznaczonych do komercjalizacji (know-how),
b) realizacja zadań związanych z utrzymaniem w mocy praw wyłącznych posiadanych przez Uczelnię
c) udzielanie porad twórcom – pracownikom, studentom Uczelni, w zakresie zagadnień związanych
z ochroną własności przemysłowej oraz procedur dotyczących postępowania zgłoszeniowego
w PG,
d) współdziałanie przy typowaniu i kierowaniu projektów wynalazczych do postępowań
przetargowych, mających na celu wyłonienie zewnętrznych rzeczników patentowych do
prowadzenia postępowań o uzyskanie praw wyłącznych przez Uczelnię z Urzędu Patentowego RP
i z zagranicznych urzędów patentowych,
e) uczestniczenie w komisjach przetargowych związanych z ochroną własności przemysłowej,
f) nadzór nad postępowaniami o uzyskanie praw wyłącznych prowadzonymi przez zewnętrznych
rzeczników patentowych,
g) organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu ochrony własności przemysłowej;
3)
w zakresie komercjalizacji prac badawczych i naukowych stanowiących własność Uczelni:
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4)
5)
6)
7)

a) współdziałanie z wydziałami w zakresie negocjacji umów dotyczących wykorzystania własności
przemysłowej Uczelni,
b) prowadzenie rejestru umów licencyjnych, o współwłasności i innych dotyczących własności
przemysłowej,
c) współpraca z innymi jednostkami Uczelni w sprawach dotyczących naruszeń praw własności
przemysłowej Uczelni;
świadczenie usług w zakresie udzielania informacji patentowej;
badanie stanu techniki dla projektów realizowanych w Uczelni oraz na zlecenie podmiotów
zewnętrznych;
prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony własności intelektualnej;
gromadzenie informacji patentowej.

V. SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK CENTRALNYCH
1.

CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

2.

CENTRUM MORSKICH TECHNOLOGII MILITARNYCH

3.

CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII

4.

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Szczegółowe zakresy zadań innych jednostek o których mowa w punktach 1‒4 określają ich regulaminy
wydane przez rektora.
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Załącznik nr 5
do Regulaminu Organizacyjnego PG

Struktura organizacyjna Centrum Usług Informatycznych

dyrektor CUI

biuro CUI

zespoły tworzone dynamicznie

pracownie tworzone ze
stabilnych zespołów

z-ca dyrektora ds. rozwoju systemów

z-ca dyrektora ds. rozwoju i utrzymania

informatycznych

infrastruktury informatycznej

zespoły tworzone dynamicznie

pracownie tworzone ze
stabilnych zespołów

zespoły tworzone dynamicznie

pracownie tworzone ze
stabilnych zespołów

