
ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 
 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 
zmieniające zarządzenia: 
- w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej           
w Koninie, 
- w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla 
jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji 
 
 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 97 ust. 1-2 statutu PWSZ w Koninie, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 174/III/III/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (ze zm.)  

 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1.  1. Z dniem 30 czerwca 2015 r. likwiduje się następujące komórki organizacyjne: 

1) Biuro Obsługi Obiektów i Domu Studenta Nr 1 – Popiełuszki 4; 
2) Biuro Obsługi Obiektów i Domu Studenta Nr 2 – Wyszyńskiego 3; 
3) Biuro Obsługi Obiektu – Wyszyńskiego 35. 

         2. Z dniem 1 lipca 2015 r. tworzy się komórkę organizacyjną pod nazwą „Biuro Obsługi 
Obiektów”. 
         3. Z dniem 1 lipca 2015 r. komórka organizacyjna „Biuro ds. Administracyjno-
Gospodarczych i Obsługi Obiektów – Przyjaźni 1”  otrzymuje nazwę „Biuro do spraw 
Administracyjno-Gospodarczych”. 
 

§ 2.  W zarządzeniu Nr 34/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                    
w Koninie z dnia 5 października 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) § 43 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„§ 43. Biuro Obsługi Obiektów realizuje zadania i sprawy dotyczące: 
1) administrowania obiektami, 
2) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynków, w tym: 

a) prowadzenie działań związanych z odpowiednim utrzymaniem ich stanu 
technicznego, 

b) zgłaszanie potrzeby remontów i modernizacji.  
3) gospodarki sprzętem i wyposażeniem obiektów (księgi inwentarzowe, likwidacja 

przedmiotów zużytych), 
4) rozliczania rachunków telefonicznych, czynszów, należności z tytułu eksploatacji 

obiektów, w tym: zużycia wody, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji, ciepła, 
5) utrzymania porządku, czystości i estetyki obiektów oraz terenów przyległych, 
6) racjonalnej gospodarka środkami czystości oraz innymi przedmiotami wydawanymi 

pracownikom obsługi, w tym prowadzenie rejestru wydawanych środków,  



7) zapewniania właściwych warunków sanitarno-higienicznych, ppoż. oraz bezpieczeństwa 
budynków, 

8) dwóch Domów Studenta, z których każdy funkcjonuje w Koninie  w ramach Biura 
Obsługi Obiektów (przy ul. Popiełuszki 4 i przy ul. Wyszyńskiego 3), w zakresie pełnej 
obsługi administracyjno-gospodarczej bazy lokalowej Uczelni przeznaczonej do 
kwaterowania studentów, a w szczególności: 

a) sporządzanie planów zakwaterowania studentów i ich realizacja, 
b) zakwaterowanie i wykwaterowanie studentów oraz świadczenie, w miarę potrzeb, 

usług hotelowych.  
c) prowadzenie ewidencji mieszkańców, spraw meldunkowych i finansowych.  
d) prowadzenie rozliczeń opłat studenckich.  
e) zapewnienie mieszkańcom Domu Studenta warunków do nauki i odpoczynku.  
f) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Domu Studenta oraz na 

przyległych posesjach.  
g) podejmowanie działań w celu efektywnego wykorzystania miejsc w czasie roku 

akademickiego.  
h) prowadzenie komercyjnego wynajmu miejsc w okresie wakacyjnym.  
i) współpraca z kanclerzem w zakresie wynajmu pomieszczeń służbowych.  
j) zapewnienie prawidłowego wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych                        

i pomocniczych w niezbędne meble i urządzenia.  
k) zabezpieczenia obiektu i jego wyposażenia przed kradzieżą i dewastacją.  
l) nadzór nad przebiegiem oficjalnych imprez organizowanych przez studentów na 

terenie domów studenta.”. 
 

2) dodaje się § 43a w brzmieniu: 
 

„§ 43a 1. Do zadań Biura do spraw Administracyjno-Gospodarczych należy: 
1) prowadzenie spraw związanych z gospodarką pomieszczeniami garażowymi 

usytuowanymi przy ul. Przyjaźni 1, 
2) prowadzenie wykazu inwentarza posiadanego sprzętu i wyposażenia będącego na 

stanie Uczelni, 
3) prowadzenie ewidencji majątku trwałego Uczelni, 
4) sporządzanie wykazów mienia zużytego, zniszczonego lub zepsutego oraz zgłaszanie 

go do naprawy lub likwidacji zgodnie z otrzymanymi wnioskami, a także 
prowadzenie spraw związanych z utylizacją sprzętu i substancji szkodliwych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

5) zabezpieczenie pracowników w artykuły BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, 

6) prowadzenie magazynu oraz ewidencji wykorzystania materiałów papierniczych, 
chemicznych i tonerów, 

7) świadczenie usług transportowych dla Uczelni w ramach posiadanego sprzętu oraz 
prowadzenie na bieżąco dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów, 

8) obsługa związana z wysyłaniem i odbieraniem poczty oraz rozdysponowaniem jej 
między budynkami Uczelni, 

9) obsługa poligraficzna Uczelni, 
10)  współdziałanie z kwesturą w zakresie prowadzenia spraw finansowych i rozliczeń 

związanych z wynajmem pomieszczeń. 
2. Działania w zakresie zamówień publicznych: 



1) przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego – zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

2) wraz z kwesturą opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych na podstawie 
informacji przekazanych przez jednostki i komórki organizacyjne Uczelni, 

3) aktualizacja planu w oparciu o zatwierdzone korekty, 
4) przyjmowanie oraz rejestrowanie składanych przez jednostki i komórki organizacyjne 

administracji Uczelni wniosków/zapotrzebowań, w oparciu o plan rzeczowo-
finansowy Uczelni, dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych, 

5) określanie propozycji trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
6) przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń wymaganych ustawą Prawo zamówień 

publicznych na stronie BIP oraz w BZP, 
7) przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji z Oferentami/Wykonawcami  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
8) udział w pracach komisji przetargowej, 
9) przygotowywanie projektów umów na realizację zamówień i przedkładanie ich 

rektorowi/kanclerzowi do podpisu, 
10) doradztwo i udzielanie informacji pracownikom Uczelni z zakresu stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 
11) wydawanie dyspozycji w zakresie zwrotu wadium oraz zwrotu zabezpieczeń 

należytego wykonania umowy, 
12) potwierdzanie faktur w oparciu o zawarte umowy, 
13) potwierdzanie faktur w oparciu o zrealizowane zlecenia, 
14) przechowywanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
15) opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych Uczelni dotyczących 

zamówień publicznych, 
16) sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, 
17) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach udzielonych zamówień, 
18) przygotowywanie sprawozdań wymaganych przepisami z zakresu zamówień 

publicznych.”. 
 

3) uchyla się § 44; 
 

4) schemat struktury organizacyjnej Uczelni stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia.  

 
§ 3. W załączniku do zarządzenia Nr 61/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 6 

września 2013 r. w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, 
a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji, zapis: 
pion III otrzymuje brzmienie: 

 
 „III –  KANCLERZ 

 

1.   Kanclerz                   III/K 

2.   Kwestor                      III/KW 

3.   Kwestura                   III/KWE 

4.   Biuro ds. Administracyjno-Gospodarczych              III/AG 



5.   Biuro Obsługi Obiektów                 III/BOO                                                    

6.   Biuro ds. informatyzacji                   III/IN 

7.   Archiwum                   III/AR”.” 

 

 
§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 

 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

    REKTOR 

          /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 

RADCA PRAWNY             

/-/ Katarzyna Klapsa   

 

 

 


