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OPIS STANOWISKA PRACY 

 

 

Nazwa stanowiska pracy: 

 
KIEROWNIK DOMU STUDENCKIEGO 

Jednostka Organizacyjna: 

 
Dom Studencki 

Opisu dokonał: 

 
 

Data dokonania opisu: 

 
 

CEL STANOWISKA PRACY 

 

Cel istnienia stanowiska: Kompleksowa realizacja zadań i obowiązków na stanowisku 

Kierownika Domu Studenckiego. Zarządzanie i administrowanie obiektami i zasobami. 
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU 

 

1. Zarządzanie, nadzór i koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem domów 

studenckich.  

2. Prowadzenie racjonalnej i efektywnej gospodarki zasobami domu studenckiego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ogólnymi, resortowymi i wewnętrznymi Uczelni.  

3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów administracyjnych, regulaminów i zarządzeń 

dotyczących korzystania z domów studenckich oraz ich infrastruktury. 

4. Nadzór nad utrzymywaniem porządku i bezpieczeństwa przez mieszkańców oraz 

przestrzeganiem przepisów porządkowych. 

5. Zapewnienie utrzymywania budynków i ich otoczenia w należytym stanie technicznym, 

p-poż., sanitarno-higienicznym. 

6. Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji związanej ze stanem 

technicznym budynków i ich eksploatacją oraz dokumentacji administracyjno-

gospodarczej. 

7. Nadzór nad zapewnieniem wysokiego poziomu świadczonych usług; standardów 

jakości obsługi i estetyki obiektów. 

8. Przygotowywanie dokumentów księgowych, prowadzenie rozliczeń we współpracy  

z kwesturą Uczelni. 

9. Planowanie i realizacja remontów oraz modernizacji budynków, w tym nadzór nad ich 

prawidłowym i terminowym przebiegiem. 

10. Prowadzenie działań i czynności wspierających cele marketingowe oraz kształtujących 

jak najlepszy wizerunek jednostki. 
 

PROFIL ORGANIZACYJNY 

 

Przełożony dla stanowiska  Zastępca Kanclerza 

Jednostki organizacyjne/stanowiska podległe Pracownicy Domu Studenckiego; Zastępca Kierownika Domu 

Studenckiego, Recepcjonistka, Portier, Pokojowa, Sprzątająca, 

Konserwator, Magazynier 
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Stanowiska/jednostki współpracujące  

w Uczelni 

Prorektor ds. Studenckich, Samorząd Studentów, Samorząd 

Doktorantów, Biuro Spraw Studenckich, Biuro ds. Osób 

Niepełnosprawnych, Biuro Współpracy Międzynarodowej  

i inne jednostki organizacyjne Uczelni 
 

UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU 

 

Uprawnienia do decyzji i działania Formalne uprawnienia związane z pracą wykonywaną na 

danym stanowisku pracy, zgodne z zakresem czynności:  

 upoważnienie do wydawania decyzji,  

 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, 

upoważnienie do podpisywania dokumentów,  

 uprawnienie do reprezentowania i pozytywnego 

wzmacniania wizerunku Uczelni w kontaktach 

zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

 

Odpowiedzialność materialna i finansowa 

 
Związana ze stanowiskiem  

Odpowiedzialność za współpracowników 

 
Związana ze stanowiskiem 

 

PROFIL KOMPETENCJI KWALIFIKACYJNYCH –  WYMAGANIA FORMALNE 

 

WYKSZTAŁCENIE 

(poziom i rodzaj wymaganego wykształcenia) 
ŚREDNIE WYŻSZE 

  X 

DODATKOWE Preferowane kierunki studiów 

zarządzanie, turystyka, hotelarstwo 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

(poziom wymaganego doświadczenia zawodowego w latach) 
ŚREDNIE WYŻSZE 

ogólne w pracy: staż pracy - 5 lat 

PROFIL KOMPETENCJI I ROZWOJU PRACOWNIKA  

 
 

 

WIEDZA SPECJALISTYCZNA 

 

ZAKRES WIEDZY  Niezbędny  Oczekiwany  

w rozwoju 

Elementy wiedzy w zakresie finansowo-księgowym, fakturowania. X  

Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych. X  

Znajomość pakietu MS Office. X  

Wiedza z zakresu organizacji i zarządzania. X  

Wiedza z zakresu zarządzania nieruchomościami. X  

Znajomość wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących 

w Uczelni. (Regulamin Organizacyjny, Statut Uczelni, etc.). 
X  

Wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówieniach publicznych.  X 

Wiedza z zakresu zarządzania personelem. X  

Znajomość stylów zarzadzania i wiedza z zakresu komunikacji 

i motywowania pracowników. 
X  

Znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku. X  

Wiedza z zakresu zarządzania procesowego, wyznaczania celów. X  

Wiedza z zakresu tworzenia budżetów jednostki.. X  
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ZNAJOMOŚC JĘZYKÓW OBCYCH Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Znajomość języka angielskiego. X  
 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

Osoba na stanowisku Kierownika Domu Studenckiego, aby 

efektywnie wykonywać swoje zadania, powinna wykazać się 

umiejętnościami: 

Niezbędne  Oczekiwane 

w rozwoju 

Umiejętność dobrej organizacji pracy. X  

Umiejętność skutecznej komunikacji. X  

Umiejętność strategicznego myślenia. X  

Umiejętność koordynowania działań o różnym stopniu złożoności. X  

Umiejętność zarządzania zespołem. X  

Umiejętność planowania i koordynowania działań. X  

Umiejętności analityczne. X  

Umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania 

odpowiedzialności. 
X  

Umiejętność obsługi MS Office i urządzeń biurowych. X  

Umiejętności negocjacyjne. X  
  

POSTAWA I ZACHOWANIE PRACOWNIKA  

 

CECHY OSOBOWOŚCI I PREDYSPOZYCJE Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Wysoka kultura osobista. X  

Zorientowanie na klienta. X  

Zaangażowanie i odpowiedzialność. X  

Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. X  

Nastawienie na realizację zadań i celów. X  

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. X  

Inicjowanie działań usprawniających. X  

Podnoszenie własnych kwalifikacji.  X 
 

 

PODPIS PRACOWNIKA PODPIS BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 

 

  

 
 


