
 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 28/2013/2014 

 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

 

 
w sprawie powołania doraźnej Senackiej Komisji ds. Oceny Funkcjonowania Administracji 

i Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zmiany Uchwały Nr 78/2007/2008 z dnia 

27 maja 2008 r. Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

§ 1 

Na podstawie § 46 i § 118 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Senat Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2013 r. przyjął zmianę Uchwały 

Nr 78/2007/2008 r. z dnia 27 maja 2008 r. w części dotyczącej ustalania trybu oceny Kanclerza 

przez Rektorską Komisję ds. Organizacji i Rozwoju. Ponadto w miejsce w.w. Komisji Senat powołał 

doraźną Senacką Komisję ds. Oceny Funkcjonowania Administracji i Kanclerza Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w następującym składzie:  

1) Prorektorzy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

2) Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  

§ 2 

1. Senackiej Komisji ds. Oceny Funkcjonowania Administracji i Kanclerza przewodniczy 

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju. 

2. Senacka Komisja ds. Oceny Funkcjonowania Administracji i Kanclerza zostaje powołana na 

okres dokonania oceny oraz opracowania nowych kryteriów i trybu oceny administracji, 

w tym Kanclerza i Kwestora. 

§ 3 

Komisja dokona oceny Kanclerza w oparciu o kryteria określone w Uchwale Nr 78/2007/2008 z dnia 

27 maja 2008 r.: 

1. Umiejętność wartościowania spraw i podejmowania decyzji pod kątem właściwego 

i sprawnego funkcjonowania uczelni, na potrzeby dydaktyki i działalności naukowej, 

2. Umiejętność twórczego włączania się do budowy i realizacji strategii i rozwoju uczelni, 

3. Umiejętność racjonalnego i sprawnego zarządzania pionem administracyjnym uczelni: 

- unikanie przerostów w zatrudnieniu i liczebności jednostek, 

- właściwa polityka kadrowa w pionach administracyjnych, 

- dbałość o obiektywne wynagradzanie i premiowanie pracowników, 

- właściwe reagowanie na potrzeby pracowników, 

- współpraca z organizacjami związkowymi, 

- racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. 



4. Umiejętność pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. 

5. Poprawność kształtowania i realizacji polityki inwestycyjnej uczelni: 

- pozyskiwanie nowych obiektów na potrzeby uczelni, 

- sprawne i obiektywne reagowanie na potrzeby jednostek w zakresie potrzeb lokalowych 

i remontowych.  

§ 4 

1. Proponowane kryteria oceny są uzupełnieniem do już istniejących narzędzi oceny tych stanowisk 

zawartych w Statucie, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz zakresach 

obowiązków pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

2. Senacka Komisja ds. Oceny Funkcjonowania Administracji i Kanclerza składa sprawozdanie 

z przeprowadzonej oceny Senatowi. 

3. Senat dokonuje oceny funkcjonowania administracji, w tym Kanclerza i Kwestora, w oparciu 

o w.w. sprawozdanie oraz ocenę Kwestora dokonaną przez Senacką Komisję ds. Budżetu 

i Finansów.  

 

 

 

 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła         prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../2/2013/2014  


