
 

 

 

 

 

 

DOZ.100.1.2021 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.61.2021 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 26 lipca 2021 roku 

 

 

w sprawie: wprowadzenia kompetencyjnych opisów stanowisk pracy pracowników 

naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych  

i obsługi w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, w zw. z art. 126 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478), § 16 ust. 5 oraz § 17 

ust. 18, w zw. z § 85 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, w związku 

z zapisami i obowiązkami wynikającymi z projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to The 

TOP” zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

wprowadza się kompetencyjne opisy stanowisk pracy w grupach pracowników naukowo 

–technicznych, inżynieryjno–technicznych, administracyjnych i obsługi, zwane dalej: 

„opisami”. 

2. Opisy sporządza się w odniesieniu do poniższych stanowisk pracy i stanowią one 

odpowiednio załączniki nr 1-32 do niniejszego zarządzenia: 
 

1) Kanclerz – załącznik nr 1 

2) Kwestor – załącznik nr 2 

3) Zastępca Kanclerza – załącznik nr 3 

4) Zastępca Kwestora – załącznik nr 4 

5) Audytor wewnętrzny – załącznik nr 5 

6) Radca Prawny – załącznik nr 6 

7) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych – załącznik nr 7 

8) Kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej – załącznik nr 8 

9) Zastępca kierownika działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej  

– załącznik nr 9 

10) Kierownik domu studenckiego – załącznik nr 10 

11) Zastępca kierownika domu studenckiego – załącznik nr 11 

12) Administrator sieci – załącznik nr 12 

13) Główny specjalista – załącznik nr 13 

14) Starszy specjalista – załącznik nr 14 



15) Specjalista – załącznik nr 15 

16) Starszy referent – załącznik nr 16 

17) Referent – załącznik nr 17 

18) Główny specjalista ds. BHP – załącznik nr 18 

19) Starszy specjalista ds. BHP – załącznik nr 19 

20) Specjalista ds. BHP – załącznik nr 20 

21) Starszy inspektor BHP – załącznik nr 21 

22) Inspektor BHP – załącznik nr 22 

23) Inspektor nadzoru inwestorskiego – załącznik nr 23 

24) Starszy ratownik wodny – załącznik nr 24 

25) Ratownik wodny – załącznik nr 25 

26) Recepcjonista – załącznik nr 26 

27) Starszy strażnik ochrony mienia – załącznik nr 27 

28) Strażnik ochrony mienia – załącznik nr 28 

29) Pracownik gospodarczy – załącznik nr 29 

30) Placowy – załącznik nr 30 

31) Sprzątaczka – załącznik nr 31 

32) Pokojowa – załącznik nr 32. 

 

§ 2 

1. Kompetencyjne opisy stanowisk pracy określają  

1) cel stanowiska pracy; 

2) podstawowe zadania i obowiązki na danym stanowisku, w oparciu o które 

przeprowadza się rekrutację na dane stanowisko oraz na ich podstawie sporządza 

się szczegółowy zakres obowiązków pracowników zatrudnionych na tym 

stanowisku; 

3) profil organizacyjny stanowiska pracy; 

4) uprawnienia i odpowiedzialność na stanowisku; 

5) profil kompetencji kwalifikacyjnych, czyli wymagania formalne na danym 

stanowisku pracy; 

6) profil kompetencji rozwoju pracownika, czyli określenie wymagań na danym 

stanowisku pracy niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań w zakresie: 

a) wiedzy specjalistycznej 

b) umiejętności 

c) postaw i zachowań pracownika 

d) cech osobowości i predyspozycji. 

2. Opisy określają minimalne wymagania na danym stanowisku i w zależności od specyfiki 

stanowiska mogą być modyfikowane oraz uzupełniane w indywidualnym zakresie 

obowiązków przez bezpośredniego przełożonego, w szczególności w zakresie wymagań  

w obszarze wiedzy specjalistycznej na danym stanowisku. 

 

§ 3 

1. Pracownik otrzymuje kompetencyjny opis stanowiska pracy w pierwszym dniu pracy.  

2. Opis podpisywany jest w dwóch egzemplarzach przez pracownika i bezpośredniego 

przełożonego. Jeden egzemplarz otrzymuje pracownik, a drugi przechowywany jest  

w jego aktach osobowych. 

3. Formalne zatwierdzenie opisu stanowiska (podpisanie przez pracownika i przełożonego) 

jest elementem procesu adaptacji nowo zatrudnionej osoby. 

4. Zmiana stanowiska pracy wymaga podpisania nowego opisu. 



 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku. 

 

 

                        R e k t o r 

          Prof. dr hab. Piotr Borek  


