
 
 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 

Stanowisko: Kanclerz 
 

Zakres obowiązków: 

  
1. Kierowanie administracją i gospodarką finansową UMFC  w zakresie określonym przez 

Rektora oraz Statut Uczelni. 

2. Organizowanie pracy administracji, obsługi, pracowników grupy inżynieryjno-technicznej 

oraz pracowników domów studenckich Uniwersytetu, w tym określania zasad 

wykonywania czynności administracyjnych i gospodarczych. 

3. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia gospodarki finansowej oraz administrowania 

składnikami majątku  Uczelni w zakresie zarządu zwykłego.  

4. Kształtowanie polityki kadrowej i płacowej w stosunku do pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi podległych Kanclerzowi.  

5. Inicjowanie i realizowanie działań mających na celu utrzymanie sprawności 

eksploatacyjnej i rozbudowę bazy Uczelni.  

6. Prowadzenie spraw konserwacji, inwestycji i remontu budynków oraz pomieszczeń, 

niezależnie od źródeł ich finansowania. 

7. Zabezpieczenie socjalnych i zdrowotnych interesów pracowników i studentów. 

8. Prowadzenie spraw ochrony, utrzymania porządku i czystości oraz estetyki pomieszczeń. 

9. Tworzenie regulaminów, zarządzeń i instrukcji w zakresie administracyjnym, 

gospodarczym i technicznym.  

Wymagane kwalifikacje: 

1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomia, zarządzanie, prawo).  

2. Udokumentowany minimum 10-letni staż pracy, w tym na stanowiskach 

kierowniczych minimum 4-letni (preferowane stanowiska kierownicze w instytucjach 

sektora finansów publicznych).  

3. Znajomość podstaw prawnych funkcjonowania publicznych szkół wyższych. 

4. Znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz przepisów,                    

na podstawie których działa uczelnia publiczna. 

5. Udokumentowana znajomość języka obcego (preferowany język angielski). 
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6. Doświadczenie w rozliczaniu środków finansowych wspólnotowych lub innych 

zewnętrznych. 

7. Umiejętność organizacji pracy i doświadczenie w  kierowaniu dużym zespołem 

pracowników. 

8. Operatywność, komunikatywność i pełna dyspozycyjność. 

Wymagane dokumenty: 

1. CV z fotografią.   

2. List motywacyjny.  

3. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie.   

4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i nabyte 

umiejętności. 

5. Koncepcja programowa dotycząca pracy na stanowisku kanclerza UMFC w Warszawie  

(forma pisemna o objętości do 2 stron). 

6. Opinie zawodowe od poprzednich pracodawców zatrudniających kandydata na 

stanowiskach kierowniczych. 

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 

pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.). 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: dotyczy 
konkursu na stanowisko Kanclerza UMFC) w Dziale Kadr i Płac w Warszawie przy ul. Okólnik 
2, w godzinach 9.00-14.00 w terminie do 15 czerwca 2018 r., do godz. 14.00. Dokumenty, 
które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą  
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 
922).  
 

UWAGA: przedłużamy termin 
składania ofert do 15.06.2018 r. 


