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Rozdział I 

Postanowienia wstępne. 

 

§1. 

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, zwana dalej 

„Akademią”, „Uczelnią” lub „Szkołą”, działa na podstawie: 

 Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lutego 1946 r. w sprawie utworzenia 

Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi (Dz. Urzędowy M.K.i S. nr 2 z dn. 

8 lipca 1946r) 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1981 r. w sprawie zmiany nazwy 

na Akademię Muzyczną w Łodzi (Dz. Ustaw nr 31 z dn. 29 grudnia 1981r), 

 Ustawy z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie i nadaniu nazwy „Akademia Muzyczna 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi” (Dz. Ustaw nr 62 z dn. 23 lipca 

1999r. ) 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. Ustaw z 

2018 r. poz.1668 ze zm.) 

 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. Ustaw z 2018 r. poz.1669). 

 

§2. 

Jeżeli w przepisach Regulaminu organizacyjnego używa się określenia: 

 Akademia, Uczelnia lub Szkoła– należy przez to rozumieć Akademię Muzyczną im. 

Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 

 Ustawa – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. Ustaw z 2018 r. poz.1669) 

 Minister – należy przez to rozumieć Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 Statut – należy przez to rozumieć Statut Akademii Muzycznej im. Grażyny 

i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 

 Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Akademii 

Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 

 Schemat – należy przez to rozumieć Schemat organizacyjny  Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Schemat stanowi załącznik do 

Regulaminu. 

 Organ Akademii – należy przez to rozumieć Rektora, Radę Uczelni, Senat, Komisję 

do spraw nadawania stopni doktorskich i doktora habilitowanego w zakresie sztuki 

(komisja do spraw stopni), 

 Jednostka organizacyjna – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjno-

naukowo-dydaktyczne i jednostki organizacyjne administracji, 

 Dział Nauczania – należy przez to rozumieć Dział Nauczania, Studiów i Spraw 

Bytowych Studentów. 

 

§3. 

Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa: 

1. zasady organizacji pracy w Akademii, 

2. strukturę organizacyjną Akademii, 

3. zakres obowiązków i uprawnień organów Akademii, 
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4. funkcje kierownicze w Akademii, 

5. ramowe zakresy działania jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych 

Akademii, 

6. ramowe zakresy działania jednostek organizacyjnych administracji. 
 

 

Rozdział II. 

Zasady organizacji pracy 

 

II A. Zasady działalności jednostek organizacyjnych. 
 

§4. 

1. W zarządzaniu Uczelnią obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, co 

oznacza, że każdy pracownik posiada tylko jednego bezpośredniego przełożonego, 

od którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za ich 

wykonanie. 

2. Pracownik, który otrzymał polecenie bezpośrednio od przełożonego wyższego 

szczebla, jest obowiązany polecenie to wykonać, zawiadamiając o tym swego 

bezpośredniego przełożonego, jeżeli to możliwe przed wykonaniem polecenia. W 

przypadku niemożności wykonania wydanego polecenia, pracownik jest 

obowiązany powiadomić o tym przełożonego, który polecenie wydał oraz 

bezpośredniego przełożonego. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach samodzielnych ponoszą odpowiedzialność służbową za : 

a) zgodność załatwiania spraw z obowiązującymi przepisami, 

b) merytoryczną właściwość załatwiania spraw, 

c) właściwą formę i terminowość załatwiania spraw. 
 

§ 5. 

1. Poszczególne jednostki organizacyjne realizują zadania określone w swych 

zakresach działania. 

2. Współpraca między jednostkami organizacyjnymi odbywa się na zasadzie 

bezpośredniego współdziałania – a nie zależności służbowej. 

3. Sprawy nie należące do kompetencji jednostki organizacyjnej należy niezwłocznie 

przekazać jednostce kompetentnej lub jednostce dokonującej rozdziału spraw 

wpływających. 

4. Decyzje podjęte w zastępstwie właściwych jednostek organizacyjnych (na polecenie 

bezpośredniego przełożonego) w celu np. przyspieszenia biegu załatwiania sprawy 

lub innych ważnych przyczyn, winny być niezwłocznie przekazane właściwym 

merytorycznie jednostkom lub pracownikom. 

5. W przypadku niecierpiącym zwłoki, gdy zachowanie drogi służbowej mogłoby 

narazić na szkodę Uczelnię, każdy pracownik zobowiązany jest przedsięwziąć 

działania konieczne dla załatwienia sprawy. O podjętej decyzji z pominięciem drogi 

służbowej, należy zawiadomić niezwłocznie kierownika właściwej jednostki 

organizacyjnej. 

6. W przypadku uczestniczenia kilku jednostek organizacyjnych w realizowaniu 

określonej sprawy lub zadania, Rektor (lub Kanclerz) ustala jednostkę organizacyjną 
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lub pracownika odpowiedzialnego w celu skompletowania całości materiałów oraz 

przygotowania kompleksowej informacji. 

 

II B.  Przyjmowanie i zdawanie funkcji. 

 

§ 6. 

1. Przekazywanie i objęcie funkcji następuje na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego, który winien być akceptowany przez bezpośredniego przełożonego. 

2. Protokół powinien zawierać: 

a) wykaz zdawanych/przyjmowanych akt, 

b) stan zdawanych/przyjmowanych zagadnień, 

c) wykaz spraw nie załatwionych. 

3. Protokół przekazania-objęcia funkcji, wraz ze spisem zdawczo-odbiorczym 

składników majątkowych w odniesieniu do pracowników na stanowiskach 

materialnie odpowiedzialnych, sporządza się według obowiązujących w tym 

zakresie przepisów. 
 

§ 7. 

Akademia może zlecać wykonanie określonych zadań w zakresie obsługi administracyjnej 

i porządkowej firmom zewnętrznym. 

Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonuje firma zewnętrzna. 
 

 

Rozdział III 

Struktura organizacyjna Akademii. 
 

§ 8. 

W skład struktury organizacyjnej Akademii wchodzą: 

A. Organy Akademii określone Ustawą i Statutem.  
Jednostki organizacyjne Akademii: 

B. jednostki organizacyjne naukowo-dydaktyczne, 

C. jednostki organizacyjne administracji. 
 

 

III A.  Organy Akademii. 
 

§ 9. 

1. Organami Akademii są: 

 Rektor 

 Rada Uczelni 

 Senat 

 Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego z zakresie 

sztuki (Komisja do spraw stopni). 

2. Zakres działania, zadania, kompetencje oraz strukturę organizacyjną organów 

Akademii określa, Ustawa, Statut Akademii oraz ich Regulaminy, jeżeli zostały 

wydane. 
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§ 10. 

1. Działalnością Akademii kieruje Rektor, który reprezentuje Akademię na zewnątrz, jest 

przełożonym jej pracowników, sprawuje nadzór nad jednostkami naukowo-

dydaktycznymi oraz administracją Akademii we wszystkich sprawach, z wyjątkiem 

spraw zastrzeżonych Ustawą lub Statutem do kompetencji innych organów Akademii. 

2. Rektor może powołać do wykonywania określonych zadań: 

a) prorektorów w liczbie nie większej niż trzech, 

b) pełnomocników. 
 

§ 11. 

Działalnością jednostek naukowo-dydaktycznych, jakimi są Wydziały, kierują Dziekani, 

których tryb powoływania, kompetencje i zakres obowiązków określa Statut. 
 

§ 12. 

1. Rektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na 

stanowiskach kierowniczych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Akademii: 

a) Prorektorami, 

b) Dziekanami Wydziałów. 

2. Rektor sprawuje nadzór za pośrednictwem Prorektorów i właściwych Dziekanów nad 

Kierownikami Instytutów, Katedr, Pracowni, Zakładów oraz Studiów (studium). 

 

§ 13. 

Rektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach 

kierowniczych w administracji Akademii oraz nad jednostkami organizacyjnymi: 

1. Kanclerzem, 

2. Dyrektorem Biblioteki Głównej i Fonoteki, 

3. Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, 

4. Inspektorem ds. RODO, 

5. Działem Spraw Osobowych, 

6. Rzecznikiem Prasowym 

7. Służbą BHP, 

8. Biurem Współpracy Międzynarodowej, 

9. Radcą Prawnym, 

10. Stanowiskiem ds. obrony cywilnej 

11. Sekretariatem Rektora obsługiwanym przez specjalistę ds. obsługi rektoratu, 

12. Pełnomocnikami Rektora, 

13. Biurem Promocji, 

14. Biurem Wydarzeń Artystycznych, 

15. Działem Wydawnictw, 

16. Salą Koncertową dla Celów Dydaktycznych Akademii Muzycznej, 

17. Regionalnym Ośrodkiem Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej. 
 

§ 14. 

W zakresie działań administracyjnych Rektor kieruje Akademią przy pomocy Kanclerza             

i Kwestora. 
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§ 15. 

Rektor, powołując Prorektorów, określa ich zadania i stosownie do powierzonych zadań 

określa jednostki organizacyjne Akademii, które w zakresie swojej działalności zostają 

poddane pod kierownictwo i nadzór merytoryczny tego prorektora. 

 

§ 16. 

1. Rektor może powierzyć prorektorom zadania ze wszystkich działalności Akademii       

z wyjątkiem zadań zastrzeżonych Ustawą i Statutem do wyłącznych kompetencji 

organów Akademii. 

2. Powierzone prorektorom zadania mogą obejmować w szczególności: 

a) dydaktykę, 

b) organizację studiów, 

c) zadania z zakresu działalności naukowej Akademii, 

d) rozwoju Akademii, 

e) spraw artystycznych, 

f) spraw bytowych studentów i doktorantów. 

 

§ 17. 

Zadania z zakresu dydaktyki i organizacji studiów obejmują w szczególności nadzór                 

i podporządkowanie funkcjonalne: 

a) Działu Nauczania w zakresie: 

 informacji o studiach w Akademii, 

 rekrutacji, 

 dokumentacji studiów, 

 organizacji przebiegu studiów, 

b) Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 

c) Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 

d) Kierownika Studium Pedagogicznego. 
 

§ 18. 

Zadania z zakresu dydaktyki obejmują w szczególności: 

a) organizacja i przeprowadzenie rekrutacji na studia, 

b) organizacja roku akademickiego, 

c) koordynowanie prac związanych z planem zajęć indywidualnych i zbiorowych, 

d) przydział obowiązków nauczycielom akademickim, 

e) określenie, organizację i realizację programów studiów, 

f) prace związane z zapewnieniem jakości kształcenia, 

g) koordynowanie prac związanych z organizacją i tokiem studiów zagranicznych, 

h) organizacja oceny pedagogów przez studentów, 

i) przydział sal dedykowanych oraz ich wyposażenia. 
 

§ 19. 

Zadania z zakresu rozwoju obejmują w szczególności; 

a) działalność Akademii w zakresie rozwoju kadry, 

b) ocenę kadry naukowo-dedykowanej w zakresie przewidzianym Statutem i Ustawą, 

c) sprawność nauczycieli akademickich, 

d) koordynację działalności naukowej i badawczo-rozwojowej, w tym: 
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 działalności wydawniczej Akademii, 

 działalności Biblioteki i Fonoteki Akademii, 

 sporządzenie i wykonywanie programów (projekty, ich realizacje i rozliczenie), 

 sporządzanie wniosków o finansowanie i dofinansowanie przedsięwzięć 

naukowo-dydaktycznych i artystycznych, 

e) koordynację działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowo-

dydaktycznych, 

f) zarządzenie prawami autorskimi w Akademii, 

g) współpraca z pracodawcami i monitorowanie losów absolwentów, sprawozdanie 

merytorycznego nadzoru nad działalnością Akademii w tym zakresie. 

 

§ 20. 

Zadanie z zakresu spraw studenckich obejmują w szczególności sprawowanie nadzoru 

i koordynacji nad: 

a) Działem Nauczania w zakresie zagadnień pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów  

b) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 

c) Domem Studenckim w zakresie opieki nadzoru nad jego mieszkańcami, 

d) działaniami Akademii w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów 

i doktorantów, 

e) innymi sprawami dotyczącymi społeczności studenckiej i doktorantów. 
 

§ 21. 

Zadania z zakresu spraw artystycznych, obejmują w szczególności nadzór i koordynację 

nad: 

a) Biurem Wydarzeń Artystycznych i Biurem Promocji w zakresie działalności 

merytorycznej, 

b) działalnością artystyczną studentów i doktorantów (chór, orkiestry, zespoły 

akademickie, recitale, udział w koncertach). 
 

§ 22. 

Prorektorzy, w ramach powierzonych zadań, sprawują nadzór nad: 

a) Dziekanami, 

b) Kierownikami Instytutów, 

c) Kierownikami Katedr, 

d) Kierownikami Zakładów i Pracowni, 

e) działalnością w ramach Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji 

Muzycznej oraz prowadzoną w Sali Koncertowej do celów dydaktycznych 

Akademii, 

f) Biblioteką i Fonoteką oraz Działem Wydawnictw. 

 

§ 23. 

Prorektorom podporządkowany jest funkcjonalnie Sekretariat Prorektorów w zakresie 

zadań powierzonych poszczególnym Prorektorom. 

 

§ 24. 

Prorektorzy współdziałają z Kierownikami jednostek organizacyjnych naukowo-

dydaktycznych Akademii w zakresie prac związanych z ewaluacją jakości kształcenia, 
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ewaluacją jakości działalności naukowej oraz ewaluacją Szkoły Doktorskiej prowadzonej 

przez Akademię. 

 

§ 25. 

Prorektorzy, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Rektora, 

1) biorą udział w zewnętrznych ciałach kolegialnych w charakterze reprezentanta 

Akademii, 

2) reprezentują Akademię, 

3) realizują inne zadania zlecone przez Rektora. 
 

§ 26. 

1. Rektor może ustanowić pełnomocników do wykonywania szczególnych czynności 

określonych w dokumencie pełnomocnictwa. 

2. Wykaz pełnomocników z określeniem ich zadań zawiera załącznik do Regulaminu. 
 

 

III B.  Jednostki organizacyjne naukowo-dydaktyczne. 
 

§ 27. 

1. Jednostkami organizacyjnymi naukowo-dydaktycznymi są: 

a) Wydziały 

b) Instytuty 

c) Katedry 

d) Zakłady  

e) Pracownie 

f) Studia (Studium) 

2. Jednostki organizacyjne naukowo-dydaktyczne określone w ust. 1 lit. b)–f) tworzone są 

jako jednostki wydziałowe lub jednostki międzywydziałowe. 
 

§ 28. 

1. Wydział I Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej  

Wydział prowadzi studia, działalność naukową i artystyczną  

w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuk muzycznych 

w specjalnościach w ramach kierunków studiów prowadzonych na wydziale, w 

szczególności: muzyka w mediach, dyrygentura (chóralna, symfoniczna, 

symfoniczno-operowa), kompozycja, kompozycja muzyki filmowej, teoria muzyki, 

rytmika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja i animacja 

muzyczna, muzykoterapia, produkcja muzyczna, realizacja dźwięku. 
 

2. W skład Wydziału wchodzą: 

A. Instytut Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury. 

Przedmiot działalności Instytutu: organizacja zajęć dydaktycznych na określonych 

kierunkach i w danych specjalnościach (w szczególności: dyrygentura (chóralna, 

symfoniczna, symfoniczno-operowa), kompozycja, kompozycja muzyki filmowej, 

teoria muzyki), ze wskazaniem która katedra/zakład/studium jest jednostką 

odpowiedzialną za prowadzenie danego przedmiotu, przygotowanie 

zapotrzebowania na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin zajęć 

dydaktycznych na specjalnościach prowadzonych przez pracowników instytutu, 
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pomoc i nadzór realizacji zamierzeń artystycznych i badawczych zgłaszanych przez 

podległe katedry/zakłady/pracownie – w tym koordynacja zamierzeń artystycznych 

katedr/zakładów/studium, kontrola realizacji programów studiów i inne zadania 

organizacyjne i koordynujące działania podległych instytutowi 

katedr/zakładów/studium. 
 

B. Instytut Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej. 

Przedmiot działalności Instytutu: organizacja zajęć dydaktycznych na określonych 

kierunkach i w danych specjalnościach (w szczególności: rytmika, edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja i animacja muzyczna, 

muzykoterapia), ze wskazaniem która katedra/zakład/pracownia jest jednostką 

odpowiedzialną za prowadzenie danego przedmiotu, przygotowanie 

zapotrzebowania na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin zajęć 

dydaktycznych na specjalnościach prowadzonych przez pracowników instytutu, 

pomoc i nadzór realizacji zamierzeń artystycznych i badawczych zgłaszanych przez 

podległe katedry/zakłady/pracownie – w tym koordynacja zamierzeń artystycznych 

katedr/zakładów/pracowni, kontrola realizacji programów studiów i inne zadania 

organizacyjne i koordynujące działania podległych instytutowi katedr, zakładów 

i pracowni. 

C. Instytut Mediów i Produkcji Muzycznej. 

Przedmiot działalności Instytutu: organizacja zajęć dydaktycznych na określonych 

kierunkach i w danych specjalnościach (w szczególności: muzyka w mediach, 

produkcja muzyczna, realizacja dźwięku), ze wskazaniem która pracownia jest 

jednostką odpowiedzialną za prowadzenie danego przedmiotu, przygotowanie 

zapotrzebowania na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin zajęć 

dydaktycznych na specjalnościach prowadzonych przez pracowników instytutu, 

pomoc i nadzór realizacji zamierzeń artystycznych i badawczych zgłaszanych przez 

podległe pracownie – w tym koordynacja zamierzeń artystycznych podległych 

jednostek organizacyjnych, kontrola realizacji programów studiów i inne zadania 

organizacyjne i koordynujące działania podległych instytutowi pracowni. 
 

3. W skład Instytutu Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury wchodzą: 

A. Katedry. 

 - Katedra Dyrygentury 

Przedmiot działalności Katedry: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej. 

- Katedra Teorii Muzyki 

Przedmiot działalności Katedry: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 
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nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej. 

- Katedra Kompozycji 

Przedmiot działalności Katedry: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej. 

 

B. Zakład Badań Nad Percepcją Słuchową Muzyki. 

Przedmiot działalności Zakładu: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w zakresie kształcenia słuchu. Obsługa merytoryczna 

wszystkich zajęć wynikających z siatek godzin w zakresie związanym 

z działalnością zakładu, organizacja, przeprowadzanie i nadzór nad 

przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych 

z przedmiotów merytorycznie podległych zakładowi, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników zakładu, dbałość o właściwy 

i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej, także pomocniczej. 
 

C. Studio Muzyki Elektronicznej. 

Przedmiot działalności Studium: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla studium. Obsługa 

merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin, organizacja, przeprowadzanie 

i nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, 

wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych studium, monitorowanie 

aktywności badawczej i artystycznej pracowników studium, 

organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych, dbałość 

o właściwy i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej 

 

4. W skład Instytutu Rytmiki, Terapii i Edukacji Muzycznej wchodzą  

A. Katedry: 
- Katedra Edukacji Muzycznej 

Przedmiot działalności Katedry: Bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej. 
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- Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej 

Przedmiot działalności Katedry: Bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej. 

B. Pracownia Muzykoterapii 
Przedmiot działalności Pracowni Muzykoterapii: bezpośredni nadzór nad 

działaniami badawczymi, edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach 

właściwych dla danej pracowni. Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek 

godzin w specjalnościach nadzorowanych merytorycznie przez pracownię, 

organizacja, przeprowadzanie i nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów 

semestralnych, dyplomowych, wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych 

danej pracowni, monitorowanie aktywności badawczej i artystycznej pracowników 

pracowni, organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych, dbałość 

o właściwy i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej. 

 

5. W skład Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej wchodzą Pracownie: 

- Pracownia Muzyki w Mediach, 

Przedmiot działalności Pracowni: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej pracowni. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez pracownię, organizacja, przeprowadzanie i 

nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, 

wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych danej pracowni, 

monitorowanie aktywności badawczej i artystycznej pracowników pracowni, 

organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych, dbałość o 

właściwy i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej. 

- Pracownia Produkcji Muzycznej 

Przedmiot działalności Pracowni: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej pracowni. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez pracownię, organizacja, przeprowadzanie i 

nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, 

wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych danej pracowni, 

monitorowanie aktywności badawczej i artystycznej pracowników pracowni, 

organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych, dbałość o 

właściwy i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej. 

- Pracownia Realizacji Dźwięku 

Przedmiot działalności Pracowni: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej pracowni. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez pracownię, organizacja, przeprowadzanie i 

nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, 
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wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych danej pracowni, 

monitorowanie aktywności badawczej i artystycznej pracowników pracowni, 

organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych, dbałość 

o właściwy i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej. 
 

§ 29. 

1. Wydział II Wykonawstwa Instrumentalnego. 

Wydział prowadzi studia, działalność naukową i artystyczną w dziedzinie sztuki, 

dyscyplinie sztuk muzycznych,  

w specjalnościach prowadzonych w ramach kierunków studiów prowadzonych na 

wydziale, w szczególności: fortepian, klawesyn, organy, instrumenty dawne (skrzypce 

barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet 

podłużny, obój barokowy, lutnia), muzyka kościelna, skrzypce, altówka, wiolonczela, 

kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, gitara, harfa, 

perkusja, akordeon, kameralistyka (w tym fortepianowa). 
 

2. W skład Wydziału wchodzą: 

A. Instytut Instrumentalistyki 

Przedmiot działalności Instytutu: organizacja zajęć dydaktycznych na określonych 

kierunkach i w danych specjalnościach (w szczególności: fortepian, gitara, harfa, 

akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, 

saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja), ze wskazaniem która 

katedra/zakład/pracownia jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie danego 

przedmiotu, przygotowanie zapotrzebowania na przydział sal dydaktycznych, przydział 

godzin zajęć dydaktycznych na specjalnościach prowadzonych przez pracowników 

instytutu, pomoc i nadzór realizacji zamierzeń artystycznych i badawczych 

zgłaszanych przez podległe katedry/zakłady/pracownie – w tym koordynacja 

zamierzeń artystycznych katedr/zakładów/pracowni, kontrola realizacji programów 

studiów i inne zadania organizacyjne i koordynujące działania podległych instytutowi 

katedr, zakładów i pracowni. 
 

B. Instytut Muzyki Kameralnej 

Przedmiot działalności Instytutu: Organizacja zajęć dydaktycznych w ramach 

kameralistyki instrumentalnej, kameralistyki fortepianowej i wokalno-instrumentalnej, 

przygotowanie zapotrzebowania na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin 

zajęć dydaktycznych na specjalnościach prowadzonych przez pracowników instytutu, 

realizacja własnych zamierzeń artystycznych i badawczych oraz pomoc i nadzór 

realizacji zamierzeń związanych z muzyką kameralną zgłaszanych przez inne 

instytuty/katedry/zakłady – w tym koordynacja zamierzeń artystycznych 

instytutów/katedr/zakładów w zakresie kameralistyki, dbałość o właściwy i 

zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej, także pomocniczej (dotyczy 

pianistów akompaniujących na wszystkich wydziałach Akademii), Obsługa 

merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach nadzorowanych 

merytorycznie przez instytut, organizacja, przeprowadzanie i nadzór nad 

przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych instytutowi, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników instytutu, organizacja/współorganizacja imprez 

naukowych i artystycznych.  
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C. Instytut Klawesynu, Organów, Muzyki Kościelnej i Instrumentów Dawnych 

Przedmiot działalności Instytutu: organizacja zajęć dydaktycznych w ramach 

specjalności klawesyn i instrumenty dawne (w szczególności: organy, muzyka 

kościelna, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da 

gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia), przygotowanie 

zapotrzebowania na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin zajęć 

dydaktycznych na specjalnościach prowadzonych przez pracowników instytutu, 

realizacja własnych zamierzeń artystycznych i badawczych oraz pomoc i nadzór 

realizacji zamierzeń związanych z muzyką dawną zgłaszanych przez inne 

instytuty/katedry/zakłady – w tym koordynacja zamierzeń artystycznych 

instytutów/katedr/zakładów w zakresie muzyki dawnej, dbałość o właściwy i 

zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej, Obsługa merytoryczna zajęć 

wynikających z siatek godzin w specjalnościach nadzorowanych merytorycznie przez 

instytut, organizacja, przeprowadzanie i nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów 

semestralnych, dyplomowych, wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych 

instytutowi, monitorowanie aktywności badawczej i artystycznej pracowników 

instytutu, organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych. 
 

3.  W skład Instytutu Instrumentalistyki wchodzą: 

A) Katedry: 

- Katedra Instrumentów Smyczkowych 

Przedmiot działalności Katedry: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej, także pomocniczej. 

- Katedra Instrumentów Dętych 

Przedmiot działalności Katedry: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej. 

- Katedra Akordeonu, Gitary i Harfy 

Przedmiot działalności Katedry: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 
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badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej 

- Katedra Fortepianu 

Przedmiot działalności Katedry: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej.  

W skład Katedry fortepianu wchodzi: Pracownia fortepianu dodatkowego 

Przedmiot działalności pracowni: bezpośredni nadzór nad działaniami edukacyjnymi 

właściwymi dla działalności pracowni. Obsługa zajęć wynikających z siatek godzin 

w specjalnościach nadzorowanych merytorycznie przez Katedrę Fortepianu, 

monitorowanie aktywności pracowników katedry, dbałość o właściwy 

i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej. 
 

B) Zakład Instrumentów Perkusyjnych 

Przedmiot działalności Zakładu: bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danego zakładu. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez zakład, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych 

z przedmiotów merytorycznie podległych danemu zakładowi, monitorowanie 

aktywności badawczej i artystycznej pracowników katedry, 

organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych, dbałość 

o właściwy i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej. 
 

§ 30. 

1. Wydział III Sztuk Scenicznych 

Wydział prowadzi studia, działalność naukową i artystyczną w dziedzinie sztuki, 

dyscyplinie sztuk muzycznych, w specjalnościach prowadzonych w ramach kierunków 

studiów prowadzonych na wydziale, w szczególności: wokalno-aktorska, musical, 

choreografia i techniki tańca, somatyka w tańcu i terapii, taniec nowoczesny, teoria 

i krytyka tańca. 
 

2. W skład Wydziału wchodzą: 

A. Instytut Wokalno-Aktorski 

Przedmiot działalności Instytutu: Organizacja zajęć dydaktycznych na określonych 

kierunkach i w danych specjalnościach (w szczególności: wokalno-aktorska, 

musical), ze wskazaniem która jednostka organizacyjna jest odpowiedzialna za 

prowadzenie danego przedmiotu, przygotowanie zapotrzebowania na przydział sal 

dydaktycznych, przydział godzin zajęć dydaktycznych na specjalnościach 

prowadzonych przez pracowników instytutu, pomoc i nadzór realizacji zamierzeń 

artystycznych i badawczych zgłaszanych przez podległe katedry – w tym 
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koordynacja zamierzeń artystycznych katedr, kontrola realizacji programów studiów 

i inne zadania organizacyjne i koordynujące działania podległych instytutowi katedr. 

B.  Instytut Choreografii i Technik Tańca 

Przedmiot działalności Instytutu: Organizacja zajęć dydaktycznych na określonych 

kierunkach i w danych specjalnościach (w szczególności: choreografia i techniki 

tańca, somatyka w tańcu i terapii, taniec nowoczesny, teoria i krytyka tańca), 

przygotowanie zapotrzebowania na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin 

zajęć dydaktycznych na specjalnościach prowadzonych przez pracowników 

instytutu, pomoc i nadzór realizacji zamierzeń artystycznych i badawczych 

pracowników instytutu, kontrola realizacji programów studiów, dbałość o właściwy 

i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej, organizacja, 

przeprowadzanie i nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, 

dyplomowych, wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych instytutowi, 

monitorowanie aktywności badawczej i artystycznej pracowników instytutu, 

organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych. 
 

3. W skład Instytutu Wokalno-Aktorskiego wchodzą Katedry: 

- Katedra Wokalistyki  

Przedmiot działalności Katedry: Bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej. 

- Katedra Musicalu  

Przedmiot działalności Katedry: Bezpośredni nadzór nad działaniami badawczymi, 

edukacyjnymi i artystycznymi w specjalnościach właściwych dla danej katedry. 

Obsługa merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach 

nadzorowanych merytorycznie przez katedrę, organizacja, przeprowadzanie i nadzór 

nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych danej katedrze, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników katedry, organizacja/współorganizacja 

imprez naukowych i artystycznych, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój 

kadry badawczej i dydaktycznej. 
 

§ 31. 

1. Wydział IV Jazzu i Muzyki Estradowej 

Wydział prowadzi studia, działalność naukową i artystyczną w dziedzinie sztuki, 

dyscyplinie sztuk muzycznych, w specjalności prowadzonych w ramach kierunków 

studiów prowadzonych na wydziale, w szczególności: instrumenty jazzowe (fortepian, 

elektroniczne instrumenty klawiszowe, skrzypce, kontrabas, saksofon, trąbka, puzon, 

zestaw perkusyjny, gitara elektryczna, gitara basowa, wokalistyka estradowa). 
 

2. W skład Wydziału wchodzą: 

A. Instytut Instrumentalistyki Jazzowej 
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Przedmiot działalności Instytutu: Organizacja zajęć dydaktycznych w ramach 

prowadzonych specjalności (w szczególności: fortepian, elektroniczne instrumenty 

klawiszowe, skrzypce, kontrabas, saksofon, trąbka, puzon, zestaw perkusyjny, gitara 

elektryczna, gitara basowa), przygotowanie zapotrzebowania na przydział sal 

dydaktycznych, przydział godzin zajęć dydaktycznych na specjalnościach 

prowadzonych przez pracowników instytutu, realizacja własnych zamierzeń 

artystycznych i badawczych oraz pomoc i nadzór realizacji zamierzeń związanych z 

muzyką jazzową zgłaszanych przez inne instytuty/katedry/zakłady – w tym koordynacja 

zamierzeń artystycznych instytutów/katedr/zakładów w zakresie muzyki jazzowej, 

dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej, Obsługa 

merytoryczna zajęć wynikających z siatek godzin w specjalnościach nadzorowanych 

merytorycznie przez instytut, organizacja, przeprowadzanie i nadzór nad 

przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, wstępnych z 

przedmiotów merytorycznie podległych instytutowi, monitorowanie aktywności 

badawczej i artystycznej pracowników instytutu, organizacja/współorganizacja imprez 

naukowych i artystycznych. 

B. Instytut Wokalistyki Estradowej 

Przedmiot działalności Instytutu: Organizacja zajęć dydaktycznych w ramach 

prowadzonych specjalności (w szczególności: wokalistyka estradowa), przygotowanie 

zapotrzebowania na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin zajęć 

dydaktycznych na specjalnościach prowadzonych przez pracowników instytutu, 

realizacja własnych zamierzeń artystycznych i badawczych oraz pomoc i nadzór 

realizacji zamierzeń związanych z wokalistyką estradową zgłaszanych przez inne 

instytuty/katedry/zakłady – w tym koordynacja zamierzeń artystycznych 

instytutów/katedr/zakładów w zakresie wokalistyki estradowej, dbałość o właściwy i 

zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej, Obsługa merytoryczna zajęć 

wynikających z siatek godzin w specjalnościach nadzorowanych merytorycznie przez 

instytut, organizacja, przeprowadzanie i nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów 

semestralnych, dyplomowych, wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych 

instytutowi, monitorowanie aktywności badawczej i artystycznej pracowników 

instytutu, organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych. 
 

§ 32. 

W Akademii działają jednostki organizacyjne międzywydziałowe: 

1. Studium Muzyki Tradycyjnej 

Przedmiot działalności Studium: Organizacja zajęć dydaktycznych w ramach 

przedmiotów podległych merytorycznie studium, przygotowanie zapotrzebowania 

na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin zajęć dydaktycznych na zajęciach 

prowadzonych przez pracowników studium, realizacja własnych zamierzeń 

artystycznych i badawczych oraz pomoc i nadzór realizacji zamierzeń związanych z 

muzyką tradycyjną zgłaszanych przez inne instytuty/katedry/zakłady – w tym 

koordynacja zamierzeń artystycznych instytutów/katedr/zakładów w zakresie 

muzyki tradycyjnej, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój kadry badawczej i 

dydaktycznej, także pomocniczej, obsługa merytoryczna zajęć wynikających z 

siatek godzin w specjalnościach nadzorowanych merytorycznie przez studium, 

organizacja, przeprowadzanie i nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów 

semestralnych, dyplomowych, wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych 
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studium, monitorowanie aktywności badawczej i artystycznej pracowników 

studium, organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych. 

2. Studium Muzyki Nowej 

Przedmiot działalności Studium: Organizacja zajęć dydaktycznych w ramach 

przedmiotów podległych merytorycznie studium, przygotowanie zapotrzebowania 

na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin zajęć dydaktycznych na zajęciach 

prowadzonych przez pracowników studium, realizacja własnych zamierzeń 

artystycznych i badawczych oraz pomoc i nadzór realizacji zamierzeń związanych z 

muzyką nową zgłaszanych przez inne instytuty/katedry/zakłady – w tym 

koordynacja zamierzeń artystycznych instytutów/katedr/zakładów w zakresie 

muzyki nowej, dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój kadry badawczej i 

dydaktycznej, także pomocniczej, obsługa merytoryczna zajęć wynikających z 

siatek godzin w specjalnościach nadzorowanych merytorycznie przez studium, 

organizacja, przeprowadzanie i nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów 

semestralnych, dyplomowych, wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych 

studium, monitorowanie aktywności badawczej i artystycznej pracowników 

studium, organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych. 

3. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Przedmiot działalności Studium: Organizacja zajęć dydaktycznych w ramach 

przedmiotów podległych merytorycznie studium, przygotowanie zapotrzebowania 

na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin zajęć dydaktycznych na zajęciach 

prowadzonych przez pracowników studium, dbałość o właściwy i zrównoważony 

rozwój kadry badawczej i dydaktycznej, także pomocniczej, obsługa merytoryczna 

zajęć nadzorowanych merytorycznie przez studium, organizacja, przeprowadzanie i 

nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów semestralnych, dyplomowych, 

wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych studium, monitorowanie 

aktywności badawczej i artystycznej pracowników studium, 

organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych. 

4. Studium Pedagogiczne 

Przedmiot działalności Studium: Organizacja zajęć dydaktycznych i praktyk 

pedagogicznych w ramach przedmiotów podległych merytorycznie studium, 

przygotowanie zapotrzebowania na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin 

zajęć dydaktycznych na zajęciach prowadzonych przez pracowników studium, 

dbałość o właściwy i zrównoważony rozwój kadry badawczej i dydaktycznej, także 

pomocniczej, obsługa merytoryczna zajęć nadzorowanych merytorycznie przez 

studium, organizacja, przeprowadzanie i nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów 

semestralnych, dyplomowych, wstępnych z przedmiotów merytorycznie podległych 

studium, monitorowanie aktywności badawczej i artystycznej pracowników 

studium, organizacja/współorganizacja imprez naukowych i artystycznych. 

5. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Przedmiot działalności Studium: Organizacja zajęć dydaktycznych w ramach 

przedmiotów podległych merytorycznie studium, przygotowanie zapotrzebowania 

na przydział sal dydaktycznych, przydział godzin zajęć dydaktycznych na zajęciach 

prowadzonych przez pracowników studium, dbałość o właściwy i zrównoważony 

rozwój kadry badawczej i dydaktycznej, także pomocniczej, obsługa merytoryczna 

zajęć nadzorowanych merytorycznie przez studium. 

6. Zakład Kultury Muzycznej Łodzi i Regionu 
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Przedmiot działalności zakładu: działalność badawcza dotycząca kultury muzycznej 

Łodzi i regionu. 

 

§ 33. 

Jednostkami organizacyjnymi naukowo-dydaktycznymi wchodzącymi w skład Wydziałów 

oraz jednostkami organizacyjnymi naukowo-dydaktycznymi międzywydziałowymi kierują 

ich kierownicy, których zakres działania, zgodnie z przedmiotem działania tych jednostek, 

określa Rektor. 

 

§ 34. 

Akademia tworzy Szkołę Doktorską, będącą zorganizowaną formą kształcenia. 

Organizację i dyscypliny, w których prowadzona jest Szkoła Doktorska, określa jej 

Regulamin. 
 

 

 

III C.  Jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska administracji   

-  zakres działania. 

 

§ 35. 

W Akademii działają jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska administracji: 

1. Kanclerz 

2. Kwestor 

3. Sekretariat Rektora 

4. Sekretariat Prorektorów 

5. Archiwum 

6. Kancelaria 

7. Dział Nauczania 

8. Biblioteka z Fonoteką 

9. Administracja Domu Studenckiego 

10. Dział Spraw Osobowych 

11. Służba BHP 

12. Biuro Współpracy Międzynarodowej 

13. Biuro Wydarzeń Artystycznych 

14. Radca Prawny 

15. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej 

16. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych  

17. Biuro Promocji Uczelni  

18. Rzecznik Prasowy 

19. Dział Wydawnictw 

20. Zespół ds. Zamówień Publicznych 

21. Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

22. Główny specjalista ds. Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy 

23. Koordynator Projektów 

24. Biuro Obsługi Inwestycji 

25. Zespół Robót Remontowych 

26. Dział Techniczny 
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27. Zespół ds. Informatyzacji i Administrowania Siecią i Serwerami, Inspektor ds. 

Ochrony Danych Osobowych (RODO) 

28. Stanowisko pracy ds. socjalno-organizacyjnych 

29. Kwestura (Dział Finansowy) 

30. Dział Administracyjno-Gospodarczy 

31. Sala Koncertowa do celów dydaktycznych Akademii 

32. Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej 

33. Studio Nagrań 

34. Pracownia Grafiki   

35. Pracownia Usług Kserograficznych 

36. Pracownia Instrumentów Klawiszowych. 
 

§ 36. 

1. Kanclerz kieruje z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką Akademii oraz 

podejmuje decyzje dotyczące jej mienia, finansów i gospodarki w zakresie zwykłego 

zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla jej organów w Ustawie oraz Statucie. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 Kanclerz reprezentuje Uczelnię na zewnątrz. 

3. Kanclerz posiada uprawnienia i obowiązki wynikające z Ustawy z dn. 20.07.2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutu Akademii, a ponadto:  

a) jest bezpośrednim przełożonym Kwestora;  

b) jest bezpośrednim przełożonym pracowników administracji zajmujących 

kierownicze i samodzielne stanowiska w jednostkach mu podporządkowanych; 

4. Kieruje i koordynuje, z upoważnienia Rektora, przygotowaniami i realizacją inwestycji 

prowadzonych w Uczelni oraz podejmuje inicjatywę i reprezentuje władze Uczelni w 

pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych na cele działalności Uczelni. 

5. Kanclerzowi podporządkowane są organizacyjnie wszystkie komórki administracji 

i obsługi Uczelni w tym również komórki administracji bezpośrednio związane 

z organizowaniem, kształceniem, wychowaniem, udzielaniem pomocy materialnej 

z wyjątkiem jednostek określonych w § 9. 

 

§ 37. 

1. Kanclerzowi podlegają bezpośrednio: 

a) Kwestor – wykonujący także zadania zastępcy Kanclerza 

b) Dział Administracyjno-Gospodarczy 

c) Administracja Sali Koncertowej do celów dydaktycznych Akademii Muzycznej i 

Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej 

d) Kancelaria 

e) Archiwum 

f) Studio Nagrań 

g) Pracownia grafiki i Pracownia usług kserograficznych 

h) Biuro Obsługi Inwestycji 

i) Stanowisko pracy ds. socjalnych i organizacyjnych 

j) Dom Studencki – w zakresie obsługi administracyjnej 

k) Główny specjalista ds. zamówień publicznych 

l) Zespół ds. zamówień publicznych 

m) Główny Specjalista ds. Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy 

n) Koordynator Projektów 

o) Zespół ds. informatyzacji i administrowania siecią i serwerami 
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p) Biblioteka z Fonoteką 

q) Dział Nauczania – w zakresie obsługi administracyjnej 

r) Zespół ds. robót remontowych 

s) Dział Techniczny 

t) Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych (RODO) 

 

§ 38. 

Kanclerz sprawuje nadzór organizacyjny nad: 

a) Działem Nauczania w zakresie sprawnej obsługi technicznej 

b) Domem Studenckim w zakresie eksploatacji, remontów oraz właściwej organizacji 

obsługi. 

 

§ 39. 

1. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą Kanclerza. 

2. Obowiązki i uprawnienia Kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne 

przepisy. 

3. Kwestor kieruje Kwesturą. Do jego podstawowych zadań należy: 

a) organizowanie obiegu dokumentów finansowych; 

b) organizowanie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; 

c) opracowanie planów finansowych Akademii; 

d) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Uczelni (bilans, rachunek 

wyników); 

e) sprawowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych; 

f) organizowanie i nadzorowanie ewidencji majątku oraz inwentaryzacji; 

g) zatwierdzanie finansowej możliwości realizacji umów zawieranych przez 

Akademię. 

 

§ 40. 

Kwestorowi podlegają bezpośrednio pracownicy Kwestury Akademii: 

a) Zastępca Kwestora 

b) Pracownik ds. płac nauczycieli akademickich 

c) Pracownik ds. płac pozostałych zatrudnionych 

d) Pozostali księgowi 

 

§ 41. 

Rektorowi jest podporządkowany Sekretariat Rektora (Rektorat) obsługiwany przez 

specjalistę ds. obsługi Rektoratu, któremu podlega Sekretariat Prorektorów. 

Rektorat wykonuje czynności: 

a) przyjmuje z Kancelarii, ewidencjonuje i rozdziela, w ustalonym trybie, korespondencję 

wpływającą do Rektora; 

b) przedkłada Rektorowi korespondencję i dokumenty do podpisu; 

c) prowadzi terminarz przyjęć interesantów przez Rektora; 

d) prowadzi korespondencję zleconą przez Rektora; 

e) ewidencjonuje pisemne Zarządzenia i Decyzje Rektora; 

f) zawiadamia o naradach i spotkaniach zwoływanych przez Rektora, oraz przygotowuje 

je; 

g) współuczestniczy w organizowaniu uroczystości uczelnianych; 
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h) współuczestniczy w opracowaniu rocznych sprawozdań Rektora z działalności 

Uczelni; 

i) ewidencjonuje i prowadzi wnioski oraz skargi wpływające do Rektora; 

j) współuczestniczy w opracowaniu zarządzeń i poleceń Rektora; 

k) prowadzi rejestr wykorzystania faksymile Rektora; 

l) wykonuje inne prace zlecone przez Rektora. 

 

§ 42. 

Sekretariat Prorektorów wykonuje czynności: 

a) prowadzi bieżącą obsługę Sekretariatu Prorektorów; 

b) prowadzi sprawy związane z zakresem działań Prorektorów; 

c) koordynuje prace związane z promocją Uczelni; 

d) wykonuje inne prace zlecone przez Prorektorów. 

 

§ 43. 

1. Sprawy objęte zakresem działania Archiwum: 

a) przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych 

z zakresu działania Akademii, nauczycieli akademickich, pracowników i studentów; 

b) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego; 

c) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Akademii; 

 prowadzenie ewidencji przechowywanej dokumentacji; 

 inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz 

przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę, po uzyskaniu 

zezwolenia archiwum państwowego. 

2. Zasady działania Archiwum określa Instrukcja o organizacji w zakresie „Działania 

Archiwum w Akademii Muzycznej w Łodzi” oraz obowiązujące przepisy. 

 

§ 44. 

Sprawy objęte zakresem działań Kancelarii: 

a) prowadzenie spraw bieżących wynikających z zakresu pracy Kanclerza; 

b) obsługa kancelaryjna Akademii (przyjmowanie, doręczanie, rejestrowanie i wysyłanie 

korespondencji Uczelni); 

c) prowadzenie rejestru wpływających do Akademii faktur i rachunków; 

d) prowadzenie rejestru umów dotyczących obsługi administracyjnej, technicznej 

i inwestycyjnej Akademii; 

e) przygotowywanie umów dotyczących najmu obiektów; 

f) czynności wiązane z przekazywaniem danych do GUS-u; 

g) obsługa administracyjna Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym POLON; 

h) obsługa administracyjna Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA); 

i) wykonywanie czynności związanych z protokołowaniem posiedzeń Senatu; 

j) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i przechowywanie protokołów; 

k) obsługa prenumeraty czasopism nie objętych prenumeratą biblioteki; 

l)  prowadzenie rejestru pieczątek; 

 ł)   wykonywanie innych czynności zleconych przez Kanclerza. 

 

§ 45. 

Sprawy objęte zakresem działań Działu Nauczania: 
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a) prowadzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej studentów, doktorantów, studiów 

podyplomowych i innych form kształcenia prowadzonych przez Akademię; 

b) załatwianie spraw dot. dziekanów, kierowników instytutów, studentów, doktorantów 

i innych form kształcenia w zakresie toku studiów; 

c) sporządzanie listy wypłat stypendiów i innych świadczeń przewidzianych przepisami 

prawa i regulaminem; 

d) prowadzenie procedury związanej z rozpoczęciem (rekrutacja) i ukończeniem studiów 

oraz kursów (wydawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów); 

e) zajmowanie się organizacją i przygotowaniem inauguracji roku akademickiego, 

rozdaniem dyplomów itd.; 

f) prowadzenie dokumentacji administracyjnej Studium Pedagogicznego; 

g) prowadzenie sprawozdawczości działu (GUS i inne); 

h) przyjmowanie odwołań od decyzji w sprawach rekrutacji, przebiegu studiów i pomocy 

materialnej oraz obsługiwanie postępowań w sprawie odwołań; 

i) sporządzanie ogłoszeń informacyjnych dla pedagogów; 

j) prowadzenie spraw Wydziałów Akademii (korespondencja, Decyzje Dziekanów) 

w zakresie spraw studenckich i toku studiów; 

k) prowadzenie obsługi systemu bolońskiego w tym: 

 przyjmowanie i katalogowanie złożonych przez pedagogów programów autorskich 

i sylabusów; 

 opracowanie pod względem graficznym złożonych sylabusów do każdego 

przedmiotu i dla każdej specjalności studiów; 

 przygotowywanie katalogu ECTS w celu udostępnienia na stronie www Akademii 

zgodnie z wymogami unijnymi. 

l) prowadzenie rejestru używania pieczęci suchej wytłaczanej w Uczelni, 

ł) prowadzenie rejestru umów ustalających odpłatność za usługi edukacyjne świadczone 

przez Akademię. 

 

§ 46. 

Kierownikowi Działu Nauczania podlega Sekretariat Dziekanów. 

Sprawy objęte zakresem działań Sekretariatu Dziekanów: 

a) przyjmuje pocztę imienną adresowaną do Dziekanów, 

b) prowadzi dokumentację Wydziałów – gromadzi dokumenty dotyczące m.in. efektów 

kształcenia, strategii Wydziałów, sylwetki absolwenta 

c) prowadzi bieżącą obsługę Dziekanów 

- przyjmowanie z kancelarii i ewidencjonowanie wpływającej korespondencji 

- przedkładanie Dziekanowi korespondencji i dokumentów do podpisu 

- prowadzenie terminarza przyjęć interesantów 

- sporządzanie pism i ogłoszeń 

d) nanoszenie zmian w siatkach godzin oraz efektach kształcenia zatwierdzonych przez  

Dziekanów oraz właściwego Prorektora 

e) obsługiwanie Rad Wydziałów – protokołowanie posiedzeń, sporządzanie uchwał, 

informowanie pracowników wydziałów o terminach posiedzeń 

f) nadzorowanie zmian w planie zajęć (indywidualnych i zbiorowych), ogłaszanie zmian 

g) przygotowywanie wniosków o stypendia zewnętrzne dla studentów i doktorantów 

h) administracyjna obsługa wyborów studenckich 

i) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dziekanów. 
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§ 47. 

Sprawy objęte zakresem działań Biblioteki z Fonoteką: 

Szczegółowe zasady gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz kompetencje 

Dyrektora określa Regulamin Biblioteki Uczelnianej. 

 

§ 48. 

1. Sprawy objęte zakresem działań Administracji Domu Studenckiego: 

zapewnianie sprawności eksploatacyjnej urządzeń i pomieszczeń DS, współdziałanie w 

tym zakresie z Działem Administracyjno-Gospodarczym; 

gospodarowanie pomieszczeniami DS. oraz terenem DS., dbanie o ich estetykę, porządek, 

odpowiednią organizację pracy pracowników obsługi; 

zapewnianie warunków zgodnych z wymogami BHP i P-poż, współdziałanie z 

pracownikami, którym powierzono obowiązki w tym zakresie; 

zapewnianie odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia DS. oraz czuwanie nad mieniem 

Domu Studenckiego; 

prowadzenie spraw związanych z zakwaterowaniem i wykwaterowaniem studentów, w tym 

meldunkowe; 

współpraca z Radą Mieszkańców, 

a) wystawianie faktur dotyczących wynajmu w Domu Studenckim, 

b) prowadzenie księgi inwentarzowej obiektu, nadawanie numerów inwentarzowych, 

wystawianie dokumentów OT, LT itp. 

2. Domem Studenckim kieruje Kierownik Domu Studenckiego. Sprawy objęte zakresem 

działań Kierownika Domu Studenckiego: 

a) zarządzanie Domem Studenckim w sposób zapewniający sprawność eksploatacyjną 

obiektu i jego urządzeń oraz wyposażenia, a także estetyki, porządku i czystości; 

b) organizowanie pracy pracowników obsługi. Kierownik Domu Studenckiego jest 

bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi Domu Studenckiego; 

c) obsługa umów i rachunków w zakresie najmu miejsc w Domu Studenckim, pokoi i 

terenu oraz świadczeń komunalnych, czystościowych, telefonicznych; 

d) nadzór nad prowadzonymi remontami; 

e) prowadzenie spraw związanych z zakwaterowaniem i wykwaterowaniem studentów oraz 

prowadzenie spraw meldunkowych; 

f) obsługa finansowa dotycząca pobierania opłat z tytułu zamieszkiwania w Domu 

Studenckim; 

g) sporządzanie list obecności pracowników i prowadzenie ewidencji czasu pracy 

pracowników, 

h) współpraca z Samorządem Studenckim w Domu Studenckim; 

i) organizowanie i nadzorowanie pracy recepcjonistów sprawujących obsługę Domu 

Studenckiego 

j) prowadzenie Rejestru Umów na najem miejsc w Domu Studenckim. 

 

§ 49. 

Sprawy objęte zakresem działań Działu spraw osobowych: 

a) prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej; 

b) rejestrowanie i wydawanie delegacji służbowych; 

c) przygotowywanie do decyzji Rektora lub Kanclerza spraw związanych z: 

powoływaniem i odwoływaniem pracowników, zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem 

umów o pracę, wynagradzaniem i karaniem podległych im pracowników; 
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d) sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło); 

e) opracowywanie sprawozdań statystycznych; 

f) protokołowanie posiedzeń Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry; 

g) prowadzenie wszelkich spraw dotyczących dokumentacji przewodów doktorskich 

i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora (sporządzanie dokumentów 

dotyczących przebiegu przewodów, i postępowań, protokołowanie posiedzeń Komisji ds. 

Stopni), 

h) prowadzenie wszelkich spraw dotyczących konkursów na stanowiska w Uczelni; 

i) opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyznawania odznaczeń pracownikom 

Uczelni; 

j) wystawianie skierowań na badania lekarskie, prowadzenie ich ewidencji; 

k) sporządzanie list obecności pracowników oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy 

pracowników Akademii, 

l) sporządzanie i nadzór nad listami obecności nauczycieli akademickich, 

ł) nadzór nad sporządzaniem list obecności oraz ewidencji czasu pracy przez inne jednostki 

organizacyjne sporządzające listy i ewidencję czasu pracy,  

m) prowadzenie dokumentacji Wydziałowych Komisji Oceniających, Komisji 

Oceniającej Uczelni i Odwoławczej Komisji Oceniającej; 

n) sporządzanie wykazów godzin dydaktycznych przydzielonych nauczycielom na dany 

rok akademicki; 

o) kontrola rozliczenia ponadwymiarowych godzin pracy akademickich nauczycieli oraz 

godzin zleconych w ramach umów o dzieło; 

p) obsługa pracowników (wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, rejestracja zwolnień 

lekarskich, urlopów pracowniczych); 

r) prowadzenie spraw Wydziałów Akademii w zakresie dotyczącym nauczycieli oraz 

kandydatów do stopni doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora 

s) współpraca z właściwym Prorektorem (ds. Nauki i Rozwoju) 

t) zastępstwo w obsłudze Sekretariatu Rektora w razie nieobecności pracownika pełniącego 

tę obsługę, 

u) współpraca z właściwym Prorektorem (ds. Nauki i Rozwoju) i wykonywanie czynności 

w zakresie dotyczącym sprawozdawczości nauczycieli akademickich i pomoc w 

przygotowaniu kompleksowej oceny jakości jednostek naukowych uczelni dla MNiSW. 

 

§ 50. 

Sprawy objęte zakresem działań Służby BHP: 

a) kontrola przestrzegana przepisów BHP i P-poż. przez pracowników jednostek 

organizacyjnych Uczelni; 

b) przygotowywanie wniosków i zarządzeń pokontrolnych dotyczących BHP i P-poż; 

c) prowadzenie szkoleń w zakresie BHP i P-poż; 

d) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze 

do i z pracy oraz chorób zawodowych, oraz prowadzenie rejestru przechowywanie 

dokumentów dotyczących tych zdarzeń; 

e) udział w ocenianiu ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; 

f) sporządzanie i wysyłanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy w drodze do 

pracy i z pracy. 

 

§ 51. 

Sprawy objęte zakresem działań Biura Współpracy Międzynarodowej: 
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a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawierania i realizacji umów o współpracy 

naukowej z uczelniami i innymi instytucjami za granicą; 

b) przygotowywanie umów o współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi; 

c) załatwianie spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów; 

d) prowadzenie spraw związanych z pobytem w Polsce gości zagranicznych; 

e) współuczestniczenie w opracowywaniu i wydawaniu folderów promocyjnych 

Uczelni, zwłaszcza przeznaczonych dla cudzoziemców. 

 

§ 52. 

Sprawy objęte zakresem działań Biura Wydarzeń Artystycznych: 

a) koordynacja wydarzeń artystycznych i artystyczno-naukowych Akademii, 

w szczególności realizowanych w obiektach Akademii, 

b) udział w organizacji i koordynacja zewnętrznych wydarzeń artystycznych w ramach 

współpracy Akademii z podmiotami zewnętrznymi, 

c) nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury na terenie Łodzi i regionu, 

d) współpraca z Kierownikami Katedr, Dziekanami, Biurem Promocji, Biblioteką oraz 

Studiem Nagrań Akademii przy organizacji poszczególnych wydarzeń w celu ich 

sprawnej organizacji, 

e) inicjowanie własnych projektów artystycznych w porozumieniu z Rektorem i 

Prorektorem właściwym do spraw studenckich i artystycznych, 

f) przygotowywanie kalendarza wydarzeń na rok akademicki w oparciu o współpracę z 

Kierownikami Katedr, Dziekanami, Kierownikami Instytutów oraz partnerami 

zewnętrznymi, 

g) monitoring wskaźników rezultatu Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej 2a, 

h) współpraca z Prorektorem właściwym do spraw studenckich i artystycznych,  

i) prowadzenie księgi rezerwacji sal na realizację wydarzeń artystycznych. 

 

§ 53. 

Sprawy objęte zakresem działań Radcy Prawnego: 

a) prowadzenie obsługi prawnej Uczelni na podstawie obowiązujących przepisów, 

b) świadczenie pomocy prawnej polegającej na: 

 zastępstwie procesowym przed sądami i innymi organami w sprawach, w których 

Uczelnia jest uczestnikiem postępowania oraz na wszelkim zastępstwie prawnym na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora; 

 wydawaniu opinii prawnych, udzielaniu porad prawnych i informowaniu o istotnych 

zmianach przepisów; 

 opiniowaniu pod względem formalno-prawnym umów zawieranych przez Uczelnię; 

 opiniowaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych. 

 

§ 54. 

Sprawy objęte zakresem działań Stanowiska ds. obrony cywilnej: 

a) opracowywanie planów w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej dla Uczelni 

oraz nadzorowanie ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) b opracowywanie, przy udziale urzędów państwowych planu zabezpieczenia 

pracowników i studentów Uczelni w indywidualne środki ochrony na wypadek 

ewentualnych skażeń spowodowanych awariami i katastrofami w czasie pokoju i na 

wypadek wojny. 
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§ 55. 

Sprawy objęte zakresem działań Pełnomocnika ds. informacji niejawnych: 

a) ochrona informacji niejawnych zgodnie z przepisami o ochronie tych informacji; 

b) kontrola obiegu dokumentów i informacji niejawnych; 

c) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających. 

 

§ 56. 

Sprawy objęte zakresem działań Biura Promocji Uczelni: 

a) reprezentowanie Uczelni w sprawach promocji; 

b) kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni, zwłaszcza jej prestiżu naukowego i 

dydaktycznego wśród krajowych i zagranicznych uczelni oraz instytucji; 

c) zapewnianie profesjonalnej - aktualnej, ścisłej i atrakcyjnie przygotowanej - informacji 

o Uczelni, dostosowanej do oczekiwań potencjalnych grup odbiorców; 

d) zapewnianie wykonywania serwisu fotograficznego imprez i uroczystości 

ogólnouczelnianych, 

e) występowanie z wnioskami do Rektora o zgodę na użycie Pieczęci Głównej Akademii 

i prowadzenie rejestru użycia Pieczęci Głównej, 

f) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Uczelni. 

g) zamieszczanie w prasie i internecie informacji na temat działalności Uczelni. 

 

§ 57. 

Sprawy objęte zakresem działań Rzecznika Prasowego Uczelni: 

 organizowanie na polecenie Rektora konferencji prasowych władz Uczelni 

z przedstawicielami prasy, radia i TV; 

 informowanie opinii publicznej o bieżących i istotnych sprawach z życia Uczelni. 

 

§ 58. 

Sprawy objęte zakresem działań Działu Wydawnictw: 

a) prace edytorskie (skład, redakcja techniczna, korekta itp.), 

b) kontrola nad sprawami praw autorskich, praw wydawniczych (np. uzyskiwanie zgody 

na przedruki), licencji ZAiKSu itp., 

c) koordynowanie procesu wydawniczego (od zgłoszenia propozycji, ustalanie terminarza 

prac, zbieranie ofert przetargowych, wskazywanie wykonawców np. tłumaczy, 

grafików, redaktorów merytorycznych, drukarni), łączność z autorem, redaktorem 

naukowym, osobami uczestniczącymi w procesie wydawniczym, 

d) kontrola nad dokumentacją i przekazywaniem numerów ISBN i ISMN, 

e) nadzór nad dystrybucją wydawnictw (egzemplarze obowiązkowe, autorskie, bezpłatne 

itd.), 

f) sprzedaż wydawnictw Uczelni, sprzedaż wysyłkowa, 

g) prowadzenie korespondencji w sprawach wydawniczych i sprzedaży, 

h) dokumentacja prac Wydawnictwa. 

 

§ 59. 

Sprawy objęte zakresem działań Zespołu ds. zamówień publicznych: 

a) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach 

określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach; 

b) opracowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych Akademii w zakresie 

zamówień publicznych; 
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c) udzielanie porad i informacji wszystkim jednostkom organizacyjnym Akademii 

w zakresie procedur i wymaganej dokumentacji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

d) opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

i prowadzenie tej dokumentacji; 

e) koordynacja sporządzenia i aktualizacji planów udzielania zamówień publicznych oraz 

sprawozdań z udzielonych przez Akademię zamówień; 

f) reprezentowanie wraz z radcą prawnym Akademii przed organami właściwymi 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

g) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz organami kontroli w zakresie 

zamówień publicznych; 

h) planowanie szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla pracowników 

odpowiedzialnych za wydatkowanie środków publicznych w Akademii; 

i) wskazywanie wszelkich nieprawidłowości, uchybień mogących powodować 

naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych; 

j) przeprowadzanie postępowań o udzielnie zamówień zwolnionych z obowiązku 

stosowania procedury przewidzianej dla zamówień publicznych; 

k) obsługa pracy Komisji przetargowych. 

 

§ 60. 

Sprawy objęte zakresem działań Głównego specjalisty ds. zamówień publicznych; 

a) koordynowanie Pracy Zespołu ds. Zamówień Publicznych; 

b) dokonywanie podziału obowiązków w zespole ds. zamówień publicznych. 

c) wykonywanie zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowania i 

przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z 

zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych; 

d) udział w dokonywaniu szeregu ściśle określonych przepisami czynności, a mianowicie: 

 współpraca z komórkami organizacyjnymi Akademii w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia, planowania zamówień publicznych; 

 opracowywanie projektów zarządzeń/decyzji o powołaniu komisji przetargowej; 

 sprawowanie kontroli nad prawidłowym oszacowaniem wartości przedmiotu 

zamówienia w zakresie zgodności z odpowiednim rozporządzeniem prezesa 

Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych; 

 wybór w uzgodnieniu z radcą prawnym, trybu w jakim będzie toczyło się 

postępowanie; 

 opracowanie, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez 

pracowników odpowiadających merytorycznie za zakres postępowania, wzoru 

umowy i uzyskanie opinii radcy prawnego w tym zakresie; 

 koordynowanie prac komisji przetargowej; 

 porozumiewanie się z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości i zapytań 

w zakresie procedury przetargowej w trakcie wyboru wykonawców; 

 otwarcie oraz ocena ofert dokonywana pod kątem wykluczenia wykonawcy lub 

odrzucenia oferty; 

 przedstawienie Rektorowi/Kanclerzowi propozycji wyboru oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania; 
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 informowanie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach 

odrzuconych oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania a także 

umieszczanie informacji w w/w zakresie w BIP i siedzibie zamawiającego; 

 wnioskowanie do kwestury o zwrot wadium wykonawcom, a także 

informowanie o formie wniesienia zabezpieczenia nienależytego wykonania 

umowy; 

 dokumentowanie podejmowanych w postępowaniu czynności polegające na 

sporządzaniu protokołu postępowania wraz z załącznikami; 

 udział w pracach komisji przetargowych, w funkcji przewodniczącego bądź 

sekretarza; 

 prowadzenie ewidencji udzielonych w Akademii zamówień publicznych o 

wartości powyżej 30.000 euro; 

 opracowywanie analiz, ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań; 

 współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych 

Publikacji Wspólnot Europejskich; 

 wykonywanie czynności związanych z kontrolą udzielania zamówień 

publicznych prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 

 doraźna kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

poniżej progu o którym mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych prowadzonych przez upoważnione komórki organizacyjne 

Akademii na plecenie Rektora/Kanclerza; 

 opiniowanie po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Dział pozyskiwania i 

rozliczania funduszy dokumentów składanych przez Akademię jako beneficjenta 

programów operacyjnych w zakresie poprawności planowanych procedur ustawy 

prawo zamówień publicznych; 

 wskazywanie wszelkich nieprawidłowości, uchybień mogących powodować 

naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

 

§ 61. 

1. Sprawy objęte zakresem działań Głównego Specjalisty ds. pozyskiwania i rozliczania 

funduszy: 

a) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania podejmowanych przez Uczelnię 

działań, w tym realizowanych inwestycji; 

b) monitorowanie rynku z zakresu możliwych do realizacji przez uczelnie projektów 

wpływających na jej rozwój i poprawianie infrastruktury; 

c) pomoc w przygotowywaniu i składaniu kompletnych wniosków o dofinansowanie; 

d) przygotowywanie do akceptacji władz uczelni propozycji realizacji przyjętych 

wniosków ; 

e) współpraca przy opracowywaniu biznes planów i studiów wykonalności przedsięwzięć 

; 

f) współpraca przy opracowywaniu harmonogramów terminowo-rzeczowo-finansowych; 

g) zarządzanie i rozliczanie projektów realizowanych silami własnymi uczelni,  

h) nadzór nad realizacją wszelkich projektów prowadzonych przez Uczelnię, zgodnie z 

zawartymi umowami, przepisami prawa i przepisami WE i niezwłoczne informowanie 

kanclerza o zauważonych nieprawidłowościach; 

i) nadzór nad rozliczaniem projektów, których realizacja została powierzona osobom 

trzecim; 
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j) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w celu prawidłowej realizacji 

projektów; 

k) archiwizowanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami; 

l) prowadzenie rejestru składanych wniosków oraz rejestru realizowanych projektów; 

m) prowadzenie koordynacji merytorycznej i koordynacji finansowych projektu; 

n) wdrożenie i rozliczanie projektów realizowanych siłami własnymi uczelni 

finansowanych min. z: 

 programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 dotacji pochodzących z Województwa Łódzkiego (Urzędu Marszałkowskiego) 

 dotacji pochodzących z Urzędu Miasta Łodzi 

 innych dotacji celowych. 

 

§ 62. 

1. W okresach realizacji pozostałych projektów finansowanych min. z  funduszy 

Wspólnoty Europejskiej Akademia może zatrudnić Koordynatorów Projektów do spraw 

merytorycznych oraz do spraw finansowych projektu. 

2. Sprawy objęte zakresem działania koordynatora merytorycznego projektu: 

a) nadzór i koordynowanie wszystkich działań w zakresie realizacji Projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad polityk wspólnotowych wiążących dla Akademii jako 

beneficjenta w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, 

udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz polityk równych szans; 

b) zapewnianie zgodności realizacji Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, umową z 

beneficjentem, harmonogramem Projektu i obowiązującymi w Akademii 

procedurami i zarządzeniami; 

c) opracowywanie wzorów, przygotowywanie i weryfikacja wszystkich dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu; 

d) określanie potrzeb i zamawianie niezbędnych ekspertyz do realizacji Projektu; 

e) koordynowanie współpracy wewnętrznej wszystkich czynności związanych z 

promocją Projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi; 

f) reprezentowanie Akademii jako beneficjenta przed instytucją wdrażającą w 

sprawach związanych z realizacją Projektu zgodnie z udzielonym przez Akademię 

pełnomocnictwem; 

g) uczestniczenie w komisjach przetargowych powoływanych przez Akademię; 

i) sporządzanie harmonogramów działań dotyczących realizacji Projektu. 

3. Sprawy objęte zakresem działania koordynatora finansowego projektu: 

a) nadzór i koordynowanie wszelkich działań ekonomiczno-finansowych w zakresie 

realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i 

wspólnotowego z uwzględnieniem zasad polityk wspólnotowych, które są dla 

Akademii wiążące jako beneficjenta, w tym przepisów dotyczących konkurencji, 

pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz 

polityki równych szans; 

b) zapewnianie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie, umową z 

beneficjentem, harmonogramem projektu i obowiązującymi w Akademii 

procedurami i zarządzeniami; 

c) opracowywanie wzorów, przygotowanie i weryfikacja wszystkich dokumentów 

księgowo-finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu; 
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d) określanie potrzeb i zamawianie niezbędnych ekspertyz do realizacji projektu w 

zakresie ekonomiczno-finansowym; 

e) koordynowanie współpracy wewnętrznej w zakresie wszystkich czynności realizacji 

projektu w ramach właściwego programu operacyjnego w zakresie ekonomiczno-

finansowym; 

f) reprezentowanie Akademii jako beneficjenta przed instytucją wdrażającą w sprawach 

ekonomiczno-finansowych projektu; 

g) przygotowywanie wniosków o płatność i wszelkich obowiązujących sprawozdań i 

raportów wymaganych od beneficjenta; 

h) uczestniczenie w komisjach przetargowych powoływanych przez Akademię. 

 

§ 63. 

W okresach realizacji inwestycji Akademia może utworzyć Biuro Obsługi inwestycji. 

Sprawy objęte zakresem działania Biura Obsługi Inwestycji: 

a) prowadzenie obsługi administracyjnej i merytorycznej inwestycji Akademii w pełnym 

zakresie wymaganym dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia procesu 

inwestycyjnego; 

b) udział w przygotowywaniu dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację inwestycji; 

d) współdziałanie w przeprowadzeniu postępowania na udzielenie zamówienia na 

realizację inwestycji, zakupy materiałów lub wyposażenia inwestycji; 

e) udział w przygotowywaniu dokumentów i pism dotyczących całego procesu 

inwestycyjnego począwszy od prac projektowych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie; 

f) współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych na budowie oraz nadzór nad 

prawidłowym wykonywaniem tych robot oraz nadzór i kontrola w zakresie 

prawidłowości dokumentacji dotyczącej inwestycji; 

g) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji tych 

narad; 

h) przeprowadzanie odbiorów robót; 

i) zgłaszanie wad robót i materiałów; 

j) kontrolowanie usuwania wad i usterek oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie. 

k) sporządzanie list obecności osób zatrudnionych w Biurze. 

 

§ 64. 

1. W okresach zwiększonej ilości remontów Akademia może utworzyć Zespół Robót 

Remontowych działający pod kierownictwem Inspektora robót budowlanych. 

2. Zespół Robót Remontowych przejmuje na okres jego funkcjonowania obowiązki Działu 

Technicznego, związane z przygotowaniem i realizacją remontów tj. opisanych w § 65 

pkt 1 lit. a) - ź). 

 

§ 65. 

1. Sprawy objęte zakresem działania Działu Technicznego: 

a) przygotowywanie dokumentów związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i 

decyzji na prowadzenie prac remontowych i konserwatorskich; 

b) przygotowywanie i przedstawianie propozycji poszczególnych zakresów robót do planu 

remontów wraz z szacowaniem ich wartości; 

c) sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów inwestorskich i powykonawczych; 
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d) sprawdzanie kosztorysów ofertowych; 

e) sprawdzanie i odbiór robót zanikowych lub ulegających zakryciu podczas prowadzonych 

prac; 

f) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów; 

g) sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem w sposób gwarantujący 

bezpieczeństwo obiektu budowlanego w trakcie jego remontu i jego użytkowania w 

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych; 

h) sprawdzanie książki obmiarów i jej zgodności z kosztorysem i projektem; 

i) sprawdzanie i odbiór robót dotyczących zakończenia całego zakresu prac określonego w 

umowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych; 

j) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuniętych wad i niedoróbek 

powykonawczych; 

k) uczestniczenie w naradach i komisjach dotyczących zagadnień projektowych, realizacji i 

przebiegu robót; 

l) organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie remontów przeprowadzane na zlecenie 

Uczelni; 

ł) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych robót; 

m) wykonywanie pleceń władz Akademii w zakresie zadań remontowo-budowlanych. 

n) zapewnianie sprawności eksploatacyjnej pomieszczeń i urządzeń nieruchomości 

położonych przy ul. Gdańskiej, Alei 1-go Maja 4, ul. Żubardzkiej 2, 2a; 

o) zapewnianie warunków zgodnie z wymogami BHP i P-poż; 

p) przygotowywanie planów remontów i konserwacji, c.o., wod-kan. i innych urządzeń 

technicznych budynków należących do Uczelni; 

r) organizowanie okresowych przeglądów technicznych i badań budynków zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego; 

s) dokonywanie napraw i bieżącej konserwacji istniejących w obiektach Uczelni instalacji; 

t) organizowanie pracy pracowników technicznych 

u) prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników, 

v) wykonywanie obowiązków zarządcy i nadzoru obiektów Akademii wynikających z 

przepisów prawa budowlanego, 

w) współpraca z kierownikami obiektów w zakresie obsługi technicznej tych obiektów, 

x) prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków użytkowanych przez 

Akademię, 

y) nadzór nad realizacją zadań wynikających z zapisów instrukcji eksploatacyjnych 

urządzeń technicznych, 

z) nadzór nad zawieraniem umów serwisowych, 

ż) prowadzenie analizy efektywności obsługi obiektów Akademii mającej na celu 

optymalizację wydatków eksploatacyjnych, 

ź) opisywanie faktur dotyczących przeglądów technicznych, konserwacji, napraw, 

remontów, zakupu materiałów  

2. Dział Techniczny obejmuje także stanowisko Inspektora Robót Remontowych.  

 

§ 66. 

1. Sprawy objęte zakresem działania Zespołu ds. informatyzacji i administrowania 

siecią i serwerami: 

a) planowanie, wykonywanie i nadzorowanie modernizacji sieci LAN; 

b) konserwowanie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz baz danych na 

serwerach 
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c) diagnozowanie i usuwanie mniejszych awarii sprzętowych, a w wypadku sprzętu 

będącego na gwarancji niezwłocznie powiadamianie gwaranta o uszkodzeniach; 

d) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych dotyczących zakupów sprzętu i 

oprogramowania; 

e) instalowanie i konserwowanie systemów operacyjnych oraz programów użytkowych na 

stanowiskach komputerowych oraz w razie potrzeby służenie pomocą w ich obsłudze; 

f) sprawowanie obowiązków administratora sieci komputerowej Akademii; 

g) wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych; 

h) współpraca z Biurem Promocji przy redagowaniu strony internetowej Uczelni 

(www.amuz.lodz.pl). 

2. W ramach Zespołu powoływany jest Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, 

którego obowiązki określają obowiązujące przepisy w sprawie ochrony danych 

osobowych. 

 

§ 67. 

Sprawy objęte zakresem działania Stanowiska pracy ds. socjalno-organizacyjnych 

1. W zakresie spraw socjalnych: 

a) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Akademii; 

b) sporządzanie umów pożyczek na cele mieszkaniowe we współpracy z Kwesturą i 

Działem Spraw Osobowych; 

c) sporządzanie na podstawie składanych wniosków list pracowników i emerytów 

uprawnionych do dofinansowania organizowanego indywidualnie wypoczynku. 

d) prowadzenie dokumentacji, informowanie pracowników oraz emerytów i 

stosowanie obowiązujących przepisów w zakresie dofinansowania wczasów, 

kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci; 

e) realizowanie ustaleń Komisji Socjalnej, 

f) współpraca ze związkiem zawodowym w zakresie spraw socjalnych pracowników. 

2. Prowadzenie bieżącej obsługi kierowników katedr: 

a) przyjmowanie poczty kierowanej do kierowników katedr i prowadzenie ich 

ewidencji, 

b) wysyłanie korespondencji, 

c) realizowanie bieżących zadań zleconych przez kierowników katedr wynikających z 

organizacji imprez (sesje, koncerty, spotkania, zebrania), 

d) wypisywanie plakatów recitali dyplomowych, audycji muzycznych, programów 

audycji muzycznych. 

3. Sprawy związane z wnioskami o przyznanie dotacji celowej i przedmiotowej: 

a) protokołowanie posiedzeń wydziałowych komisji ds. wniosków, 

b) sporządzanie i dostarczanie decyzji dla pracowników dot. przyznanych środków, 

c) pomoc przy redagowaniu raportów dot. wykorzystania dotacji, 

e) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji. 

4. Prowadzenie ubezpieczeń NNW studentów: 

a) zbieranie składek od studentów, 

b) sporządzanie listy imiennej studentów, 

c) sporządzanie zgłoszeń w przypadku zaistniałych wypadków, 

d) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji. 

 

§ 68. 

Sprawy objęte zakresem działań Kwestury (Działu Finansowego): 
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1. W zakresie księgowości: 

a) prowadzenie obsługi finansowej Uczelni; 

b) przyjmowanie dokumentów finansowych dotyczących operacji finansowych; 

c) prowadzenie dystrybucji dokumentów do jednostek organizacyjnych w celu ich 

potwierdzenia merytorycznego; 

d) kontrolowanie terminów zwrotów dokumentów przez jednostki organizacyjne; 

e) sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym; 

f) przygotowywanie dokumentów finansowych do zatwierdzenia przez władze Uczelni; 

g) rozliczanie zaliczek i delegacji służbowych; 

h) realizowanie płatności zobowiązań bezgotówkowych i gotówkowych krajowych i 

zagranicznych; 

i) analizowanie zobowiązań i należności od kontrahentów oraz prowadzenie 

windykacji we współpracy z Radcą Prawnym; 

j) prowadzenie kasy i zabezpieczanie środków pieniężnych dla potrzeb Uczelni; 

dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont; 

k) prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych; prowadzenie ewidencji i 

rozliczanie Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów; prowadzenie rejestru 

zakupów i rejestru sprzedaży dla celów rozliczeniowych podatku od towarów i usług 

oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku VAT; 

l) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie finansów, środków trwałych oraz 

finansowej działalności naukowo-badawczej; 

m) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości; 

n) sporządzanie deklaracji podatku dochodowego dla osób prawnych CIT; 

o) prowadzenie obsługi ubezpieczeń zdrowotnych studentów; 

p) prowadzenie księgowości pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. 

2. W zakresie płac i zasiłków: 

a) sporządzanie listy wynagrodzeń i naliczanie zasiłków z tytułu ubezpieczenia 

społecznego dla pracowników Uczelni oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia 

lub o dzieło; 

b) prowadzenie dokumentacji płac oraz kontrolowanie prawidłowości dokumentów 

dotyczących wypłat należności z funduszu płac; 

c) dokonywanie miesięcznych rozliczeń z ZUS i sporządzanie raportów z tytułu 

składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz zasiłków; 

d) dokonywanie miesięcznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu potrąconych 

zaliczek podatku dochodowego; 

e) sporządzanie miesięcznych raportów imiennych dla każdego pracownika z tytułu 

odprowadzonych składek na druku ZUS RMUA; 

f) sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników i innych osób z tytułu podatku od 

osób fizycznych; 

g) sporządzanie zestawienia zarobków dla celów emerytalnych; 

h) sporządzanie sprawozdawczości z wykorzystania funduszu płac. 

3. W zakresie spraw socjalnych: 

a) prowadzenie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

w zakresie: 

 naliczeń wysokości odpisu na ZFŚS i odprowadzania środków na wyodrębniony 

rachunek bankowy, 

 wypłaty pożyczek, dofinansowań, pożyczek mieszkaniowych i zapomóg, 

 wyliczenia odsetek i wysokości rat od pożyczek mieszkaniowych, 
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 dokonywania potrąceń tytułem spłat pożyczek i przekazywania ich na 

wyodrębniony rachunek ZFŚS. 

4. W zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji 

a) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, umorzeń i amortyzacji środków 

trwałych; 

b) przygotowywanie planów inwentaryzacji majątku; 

c) rozliczanie inwentaryzacji poprzez porównanie spisu z natury z prowadzoną 

ewidencją. 

5. Kwestura przechowuje Pieczęć Główną Okrągłą Akademii, którą wydaje do użytku za 

zgodą Rektora upoważnionym osobom. 

 

§ 69. 

1. Sprawy objęte zakresem działań Działu Administracyjno-Gospodarczego: 

a) zapewnianie sprawności eksploatacyjnej pomieszczeń i urządzeń nieruchomości 

położonych przy ul. Gdańskiej, Alei 1-go Maja 4; 

b) sprawowanie administracji obiektu Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i 

Dokumentacji Muzycznej, Kordegardy i Pałacu Karola Poznańskiego; 

c) dbanie o estetykę i porządek w administrowanych obiektach; 

d) zapewnianie warunków zgodnie z wymogami BHP i P-poż; 

e) organizowanie zabezpieczenia i ochrony Uczelni oraz czuwanie nad mieniem, którym 

Uczelnia gospodaruje; 

f) zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Uczelni w artykuły piśmienne, techniczne oraz 

inne niezbędne do wykonywania powierzonych im zadań; 

g) przygotowywanie planów remontów i konserwacji, c.o., wod-kan. i innych urządzeń 

technicznych budynków należących do Uczelni; 

h) organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie remontów przeprowadzane na zlecenie 

Uczelni zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych; 

i) przygotowywanie danych do obliczania wynagrodzeń pracowników działu za godziny 

nadliczbowe, popołudniowe i nocne; 

j) organizowanie pracy pracowników służb porządkowych, obsługi, portierni; 

k) organizowanie pracy kierowcy obsługującego wszystkie jednostki organizacyjne 

Uczelni to jest: wystawianie karty pracy, rozliczanie godzin pracy kierowcy, rozliczanie 

zakupu części i naprawy samochodu; 

l) obsługiwanie uroczystości akademickich; 

ł) prowadzenie magazynu środków czystości, instrumentów muzycznych, sprzętu 

audiowizualnego, wydawnictw i materiałów reklamowych; 

m) prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników, sporządzanie umów 

użyczenia i najmu instrumentów muzycznych będących własnością Uczelni, 

n) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu komputerowego sterującego 

zaporą parkingową - w tym prowadzenie bazy uczestników i rejestru dostępności na 

podstawie otrzymanych z księgowości dowodów wpłat, 

o) prowadzenie ksiąg inwentarzowych dotyczących Pałacu, Kordegardy, ROKEIDM, 

nadawanie numerów inwentarzowych, wystawianie dokumentów OT, LT itp. 

p) opisywanie faktur dotyczących należności za media (energia elektryczna, cieplna, 

gazowa, woda). 

2. Dział Administracyjno-Gospodarczy obejmuje także Pracownię instrumentów 

klawiszowych, oraz portiernie w budynkach przy ul. Gdańskiej oraz Al. 1-go Maja. 
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§ 70. 

Sprawy objęte zakresem administrowania obiektem Regionalnego Ośrodka Kultury, 

Edukacji i Dokumentacji Muzycznej: 

a) gospodarowanie pomieszczeniami, dbanie o ich estetykę, porządek, odpowiednie 

organizowanie pracy podległych pracowników obsługi; 

b) zapewnianie warunków zgodnie z wymogami BHP i P-poż, współdziałanie 

z pracownikami, którym powierzono obowiązki w tym zakresie; organizowanie 

zabezpieczenia i ochrony budynku oraz czuwanie nad mieniem znajdującym się 

w obiekcie; 

c) organizowanie pracy recepcji i szatni, nadzór nad prowadzeniem ewidencji 

wydawanego na zajęcia sprzętu komputerowego oraz audio-wizualnego, 

d) przygotowywanie danych do obliczenia wynagrodzeń pracowników działu za godziny 

nadliczbowe, popołudniowe i nocne, 

e) sporządzanie ewidencji czasu pracy podległych pracowników zatrudnionych 

w budynku ROKEiDM, 

f) zaopatrywanie w artykuły elektryczne, chemiczne, papiernicze i inne na potrzeby 

prawidłowego funkcjonowania obiektu, 

g) współpraca z pedagogami pracującymi w obiekcie w zakresie organizacji zajęć 

i wyposażenia pomieszczeń, 

h) współpraca z Biurem Wydarzeń Artystycznych, Biurem Promocji i Sekretariatem 

Dziekanów, 

i) prowadzenie księgi inwentarzowej obiektu, nadawanie numerów inwentarzowych, 

wystawianie dokumentów OT, LT itp. 

 

§ 71. 

Sprawy objęte zakresem działań administracji Sali Koncertowej do celów 

dydaktycznych Akademii: 

a) zapewnienie sprawności eksploatacyjnej obiektu w celu realizacji zajęć dydaktycznych 

i wydarzeń artystycznych, 

b) współpraca z Biurem Wydarzeń Artystycznych i Biurem Promocji w celu sprawnego 

funkcjonowania obiektu w związku z wydarzeniami artystycznymi, 

c) przygotowanie danych do obliczenia wynagrodzeń pracowników za godziny 

nadliczbowe, popołudniowe i nocne, sporządzanie ewidencji czasu pracy, 

d) zapewnienie warunków zgodnych z wymogami BHP i P-poż., współdziałanie 

z pracownikami którym powierzono obowiązki w tym zakresie, 

e) współpraca z pedagogami pracującymi w obiekcie w zakresie organizacji zajęć 

i wyposażenia pomieszczeń, 

f) organizowanie pracy pracowników technicznych, porządkowych, szatni i recepcji, 

dbanie o estetykę, porządek i mienie znajdujące się w obiekcie, 

g) prowadzenie księgi inwentarzowej obiektu, nadawanie numerów inwentarzowych, 

wystawianie dokumentów OT, LT itp., 

h) prowadzenie obsługi kasowej sprzedaży biletów. 

Salą koncertową kieruje Kierownik Sali Koncertowej. 

Sprawy objęte zakresem działań Kierownika Sali Koncertowej: 

a) zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz obiektu Sali Koncertowej, 

b) organizowanie pracy dla podległych pracowników obsługi, sporządzanie 

harmonogramów pracy, 
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c) gospodarowanie pomieszczeniami Sali Koncertowej, dbanie o ich estetykę, porządek 

odpowiednie organizowanie pracy podległych pracowników obsługi, 

d) zapewnienie warunków zgodnych z wymogami BHP i P-poż., współdziałanie z 

pracownikami, którym powierzono obowiązki w tym zakresie, 

e) organizowanie zabezpieczenia i ochrony obiektu Sali koncertowej oraz czuwanie nad 

mieniem znajdującym się w tych obiektach, 

f) sporządzanie list obecności pracowników i prowadzenie ewidencji czasu pracy 

podległych pracowników, 

g) przygotowanie danych do obliczenia wynagrodzeń pracowników za godziny 

nadliczbowe, popołudniowe i nocne, 

h) zaopatrywanie w artykuły papiernicze, elektryczne i inne na potrzeby prawidłowego 

funkcjonowania obiektu, 

i) współpraca z Biurem Wydarzeń Artystycznych i Biurem Promocji w celu sprawnego 

funkcjonowania obiektu w związku z wydarzeniami artystycznymi w Sali Koncertowej, 

j) obsługa i organizacja spraw związanych z wynajmem komercyjnym Sali Koncertowej, 

k) nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi Sali Koncertowej, 

l) prowadzenie kartotek przyjęcia i sprzedaży biletów oraz pozostałych asortymentów 

(wydawnictw, nagrań, gadżetów reklamowych), 

ł) współpraca z pedagogami pracującymi w obiekcie Sali Koncertowej w zakresie 

organizacji zajęć i wyposażenia pomieszczeń, 

m) organizacja obsługi kasowej sprzedaży biletów. 

 

§ 72. 

Sprawy objęte zakresem działań Studia Nagrań: 

a) prowadzenie obsługi akustycznej i nagrywanie koncertów, konferencji, imprez, 

sesji i przewodów; 

b) dokonywanie archiwizacji zasobów nagraniowych; 

c) utrwalanie zasobów nagraniowych na nośnikach elektronicznych; 

d) prowadzenie obsługi archiwaliów (płyty analogowe) w zakresie nowoczesnej 

archiwizacji cyfrowej. 

Szczegółowy zakres czynności określa Regulamin Studia Nagrań. 

 

§ 73. 

Sprawy objęte zakresem działań Pracowni grafiki:  

a) wykonywanie projektów graficznych (zaproszenia, programy, plakaty, itp.) zgodnie 

z obowiązującym Regulaminem 

b) przygotowywanie materiałów do druku, nagrań na CD i inne nośniki; 

c) edytowanie zleconych tekstów, w tym przygotowywanie do druku prac w ramach 

przewodów habilitacyjnych; 

 

§ 74. 

Sprawy objęte zakresem działań Pracowni usług kserograficznych: 

Wykonywanie odbitek kserograficznych oraz ich oprawy zgodnie z obowiązującym 

regulaminem; 
 

§ 75. 

Sprawy objęte zakresem działań Pracowni Instrumentów Klawiszowych: 
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a) przeprowadzanie strojenia instrumentów klawiszowych, utrzymywania ich w dobrej 

kondycji pod względem regulacji oraz intonowania dostosowanego do specyfiki 

instrumentu oraz akustyki sal wykładowych, bądź koncertowych. 

b) dokonywanie napraw niezbędnych do funkcjonowania instrumentu. 

 

 

 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

 

§ 76. 

Załącznikiem do Regulaminu są: 

Załącznik nr 1 – Schemat organizacyjny 

Załącznik nr 2 – Wykaz Pełnomocników Rektora 

Załącznik nr 3 – Wykaz oznaczeń jednostek organizacyjnych Akademii 

 

§ 77. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 
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Załącznik Nr 1 

Regulamin Organizacyjny 

Akademii Muzycznej  

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 

 

Wykaz Pełnomocników Rektora  

 

1. Pełnomocnik Rektora do spraw Rozwoju 

2. Pełnomocnik Rektora do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

3. Pełnomocnik Rektora do spraw Współpracy Międzynarodowej 
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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Organizacyjnego 

Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 
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Załącznik Nr 3 

do Regulaminu Organizacyjnego 

Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 

Wykaz oznaczeń jednostek organizacyjnych Akademii 

1) Rektor (R) 

2) Prorektor ds. Nauki i Dydaktyki (PND) 

3) Prorektor ds. Studenckich i Dzialalnosci Artystycznej (PSA) 

4) Dziekani (D) 

5) Kierownicy Instytutów (KI) 

6) Kierownicy Katedr (KK) 

7) Kierownicy Zakładów (KZ) 

8) Kierownik Studiów Podyplomowych (KSP) 

9) Kierownik Studium Pedagogicznego (KSN) 

10) Kierownik Studium Muzyki Tradycyjnej (SMT) 

11) Kierownik Studium Muzyki Nowej (SMN) 

12) Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (KSJ) 

13) Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (KSF) 

14) Kierownicy Pracowni (KP) 

15) Dyrektor Biblioteki i Fonoteki (DBF) 

16) Kanclerz (K) 

17) Kwestor (KW) 

18) Biblioteka Główna i Fonoteka (BGF) 

19) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (OIN) 

20) Dział Spraw Osobowych (OS) 

21) BHP (BHP) 

22) Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM) 

23) Radca Prawny (RP) 

24) Stanowisko ds. obrony cywilnej (OC) 

25) Sekretariat Rektora (Rektorat) (SR) 

26) Sekretariat Prorektorów (SPR) 

27) Kwestura (KWA) 

28) Biuro Promocji (BP) 
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29) Rzecznik Prasowy (RP) 

30) Biuro Wydarzeń Artystycznych (BWA) 

31) Dział Wydawnictw (DW) 

32) Dział Administracyjno-Gospodarczy (DG) 

33) Pracownia Instrumentów Klawiszowych (PIK) 

34) Zespól Robót Remontów (ZRR) 

35) Dział Techniczny (DT) 

36) Sala Koncertowa dla celów dydaktycznych ul. Żubardzka Nr 2a (SK) 

37) Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej (ROKiDM) 

38) Kancelaria (K) 

39) Archiwum (ARC) 

40) Zespól ds. Zamówień Publicznych (ZP) 

41) Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych (ZPS) 

42) Zespół ds. informatyzacji, administrowania siecią i serwerami (IT) 

43) Studio Nagrań (SN) 

44) Pracownia Grafiki (PG) 

45) Pracownia Kserograficzna (PK) 

46) Główny Specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy (PF) 

47) Koordynatorzy (KV) 

48) Biuro Obsługi Inwestycji (BOI) 

49) Stanowisko Pracy ds. Socjalnych (SO) 

50) Dział Nauczania, Studiów i Spraw Bytowych Studentów (DN) 

51) Sekretariat Dziekanów (SD) 

52) Dom Studencki (DS) 

53) Pełnomocnicy Rektora (PR) 

 

  


