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OPIS STANOWISKA PRACY 
 

 

 

Nazwa stanowiska pracy: 

 
ZASTĘPCA KWESTORA 

Jednostka Organizacyjna: 

 
Dział Finansowo-Księgowy 

Opisu dokonał: 

 
 

Data dokonania opisu: 

 
 

CEL STANOWISKA PRACY 

 

Cel istnienia stanowiska: kompleksowa realizacja zadań i obowiązków na stanowisku Zastępcy 

Kwestora. 
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU 

 

1. Realizowanie zadań poprzez bezpośrednio podległe jednostki organizacyjne  

i stanowiska samodzielne. 

2. Prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa. 

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 

4. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

rzeczowo-finansowym. 

5. Nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 

o rachunkowości. 

6. Opracowywanie projektów planów finansowych i prognoz wieloletnich zgodnie  

z przepisami prawa i wytycznymi właściwego ministra. 

7. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu rzeczowo-finansowego, z działalności 

Uczelni. 

8. Sporządzanie dla Kolegium Rektorskiego raportów z realizacji bieżących zadań 

Uczelni. 

9. Organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji finansowej  

i ekonomicznej. 

10. Prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych oraz oceny efektywności 

podejmowanych działań. 

11. Opiniowanie pod kątem finansowym planów rozwoju Uczelni. 
 

PROFIL ORGANIZACYJNY 

 

Przełożony dla stanowiska  Kwestor 

Jednostki organizacyjne/stanowiska podległe Dział Finansowo-Księgowy; 

Stanowiska/jednostki współpracujące  

w Uczelni 
Jednostki organizacyjne Uczelni 
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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 Dotyczące specyfiki danego stanowiska, 

powiązane z zakresem czynności; 3 lata 

na stanowisku kierowniczym lub 

samodzielnym 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

(poziom wymaganego doświadczenia zawodowego w latach) 
ŚREDNIE WYŻSZE 

ogólne w pracy: staż pracy  6 lat 

PROFIL KOMPETENCJI I ROZWOJU PRACOWNIKA  

 
 

WIEDZA SPECJALISTYCZNA 

 

ZAKRES WIEDZY  Niezbędny  Oczekiwany  

w rozwoju 

Znajomość przepisów z zakresu działania uczelni wyższych. X  

Znajomość Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. X  

Znajomość ustawy o finansach publicznych.   

Znajomość ustawy o rachunkowości. X  

Wiedza z zakresu zarządzania personelem. X  

Wiedza z zakresu zarządzania procesowego.  X 

Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych. X  

Znajomość pakietu MS Office. X  

Znajomość wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących 

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

ZNAJOMOŚC JĘZYKÓW OBCYCH Niezbędne  Oczekiwane  

w rozwoju 

Znajomość języka angielskiego. X  
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UMIEJĘTNOŚCI 

 

Osoba na stanowisku Zastępcy Kwestora, aby efektywnie 

wykonywać swoje zadania, powinna wykazać się umiejętnościami: 

Niezbędne  Oczekiwane 

w rozwoju 

Umiejętność dobrej organizacji pracy. X  

Umiejętność skutecznej komunikacji. X  

Umiejętność zarządzania ludźmi. X  

Umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania 

odpowiedzialności. 
X  

Umiejętność analizowania i wnioskowania. X  

Umiejętność współpracy ze środowiskiem naukowym. 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  

Nastawienie na realizację zadań i celów. X  

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. X  

Zaangażowanie i odpowiedzialność. X  

Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. X  

Przywództwo.  X 

Inicjowanie działań usprawniających. X  
 

 

PODPIS PRACOWNIKA PODPIS BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 

 

  

 
 


