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Załącznik do uchwały Senatu PW nr 245/XLIX/2018 

         z dnia 19 września 2018 r. 

 

Kryteria i tryb oceny funkcjonowania administracji 

Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020 

 

I. Założenia i zakres oceny 

1. Ocenie podlega sposób i system funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych 

administracji Uczelni z punktu widzenia: 

1) prawidłowości realizacji zadań; 

2) dostępnych zasobów; 

3) jakości obsługi; 

4) współpracy między jednostkami administracji wydziałowej i administracji centralnej. 

2. Ocenie podlega także stopnień realizacji przez kanclerza i kierownictwo wybranych 

jednostek organizacyjnych wniosków wynikających z przeprowadzonej poprzednio 

oceny oraz stopień realizacji zadeklarowanych podczas niej działań doskonalących. 

 

II. Kryteria oceny 

Kryteria oceny obejmują analizę potencjału kadrowego, z uwzględnieniem standardów oceny 

funkcjonowania jednostek publicznych, w tym: 

1) ocenę kapitału ludzkiego z punktu widzenia posiadanych kompetencji i struktury 

zatrudnienia oraz posiadanych zasobów materialnych; 

2) ocenę organizacji wewnętrznej z punktu widzenia powiązań z innymi jednostkami, 

zwłaszcza w aspekcie realizacji podstawowych dla jednostki procesów i procedur 

działania; 

3) ocenę rezultatów wypełniania zadań stanowiących elementy złożonych procesów. 

 

III. Tryb przeprowadzania oceny 

1. Ocena będzie przeprowadzona w czterech etapach: 

1) w pierwszym etapie kierownicy jednostek administracji centralnej i administracji 

wydziałowej dokonują: 

a) samooceny funkcjonowania jednostki organizacyjnej, 

b) oceny współdziałania jednostki organizacyjnej administracji z innymi 

jednostkami zaangażowanymi w analizowane procesy; 

2) w etapie drugim audytorzy wewnętrzni i specjaliści oceniają funkcjonowanie 

jednostek organizacyjnych administracji. Następnie kierownicy tych jednostek  

we współpracy z audytorami przygotowują propozycje działań doskonalących; 

3) w etapie trzecim dokonuje się zbiorczej oceny funkcjonowania administracji Uczelni 

poprzez: 

a) sporządzenie raportu zbiorczego przez Zespół ds. Systemów Zarządzania 

Jakością na podstawie wyników uzyskanych w pierwszym i drugim etapie, 

b) przygotowanie przez Senacką Komisję ds. Organizacji Uczelni opinii  

i wniosków z przeprowadzonej oceny na podstawie raportu zbiorczego; 

4) w końcowym etapie Senat dokonuje oceny funkcjonowania administracji Uczelni  

na podstawie wniosków i opinii Senackiej Komisji ds. Organizacji Uczelni. 

2. Ocena funkcjonowania administracji powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem 

form elektronicznego obiegu dokumentów. 


