
Uchwala nr lll1XLVIIII2013 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 25 wrzesnia 2013 r. 

w sprawie kryteriow trybu oceny funkcjonowania administracji Uczelni w kadencji 
2012-2016 

§ 1 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialaj,!c na podstawie § 122 ust. 2 Statutu PW, okresla 
kryteria i tryb oceny funkcjonowania administracji Uczelni w kadencji 2012-2016, 
przedstawione w zal,!czniku do uchwaly. 

§2 

Merytoryczny nadzor nad ocen,! funkcjonowania administracji sprawuje Senacka Komisja 
ds. Organizacji Uczelni. 

§3 

Zakres tematyczny i organizacyjny oraz harmonogram przeprowadzenia oceny 
funkcjonowania administracji okresli w drodze decyzji Rektor. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu Rektor 

-:!}pc; btl6'UIMQ 

mgr Beata Dobrzeniecka . inz. Jan Szmidt 



zal,!cznik do uchwaly nr lll1XLVIII/2013 Senatu PW z dn. 25.09.2013 r. 

Kryteria i tryb oceny funkcjonowania administracji 


Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016 


I. Zalozenia i zakres oceny. 

1. 	 Ocenie podlega spos6b i system funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych 
administracji Uczelni z punktu widzenia: 

1) prawidlowosci realizacji zadan; 

2) dostypnych zasob6w; 

3) jakosci obslugi; 

4) wsp6lpracy miydzy jednostkami administracji wydzialowej i administracji centralnej. 


2. 	 Ocenie podlega takZe stopien realizacji przez kanclerza i kierownictwo wybranych 
jednostek organizacyjnych wniosk6w wynikaj,!cych z przeprowadzonej poprzednio oceny 
oraz stopien realizacji zadeklarowanych podczas niej dzialan doskonal,!cych. 

II. Kryteria oceny. 

Kryteria oceny obejmuj,! analizy potencjalu kadrowego, z uwzglydnieniem standard6w oceny 
funkcjonowania jednostek publicznych, w tym: 

1) 	 oceny kapitalu ludzkiego z punktu widzenia posiadanych kompetencji i struktury 
zatrudnienia oraz posiadanych zasob6w materialnych; 

2) 	 oceny organizacji wewnytrznej z punktu widzenia powi,!zan z innymi jednostkami, 
zwlaszcza w aspekcie realizacji podstawowych dla jednostki proces6w i procedur 
dzialania; 

3) 	 oceny rezultat6w wypelniania zadan stanowi,!cych elementy zlozonych proces6w. 

III. Tryb przeprowadzania oceny. 

1. 	 Ocena bydzie przeprowadzona w czterech etapach: 
1) 	 W pierwszym etapie kierownicy jednostek administracji centralnej administracji 

wydzialowej dokonuj,!: 
a. 	 samooceny funkcjonowania jednostki organizacyjnej, 
b. 	 oceny wsp6ldzialania jednostki organizacyjnej administracji z innymi jednostkami 

zaangazowanyrni w analizowane procesy; 
2) 	 W etapie drugirn audytorzy wewnytrzni i specjalisci oceniaj,! funkcjonowanie 

jednostek organizacyjnych adrninistracji. Nastypnie kierownicy tych jednostek 
we wsp6lpracy z audytorarni przygotowuj,! propozycje dzialan doskonal,!cych; 

3) 	 W etapie trzecirn dokonuje siy zbiorczej oceny funkcjonowania adrninistracji Uczelni 
poprzez: 

a. 	 sporz,!dzenie raportu zbiorczego przez Zesp61 ds. Systernu Zarz,!dzania Jakosci,! 
w Administracji na podstawie wynik6w uzyskanych w pierwszym i drugirn etapie, 

b. 	 przygotowanie przez Senack,! Kornisjy ds. Organizacji Uczelni opinii i wniosk6w 
z przeprowadzonej oceny na podstawie raportu zbiorczego; 

4) 	 W koncowyrn etapie Senat dokonuje oceny funkcjonowania administracji Uczelni 
na podstawie wniosk6w i opinii Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni. 

2. 	 Ocena funkcjonowania adrninistracji powinna bye przeprowadzona z wykorzystaniem 
form elektronicznego obiegu dokurnent6w. 




