
ZARZĄDZENIE NR 14/2015 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 18 marca 2015 r.       

 
 

w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Administracji 
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w związku z § 5 ust.3 
uchwały nr 306/V/III/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 
17 marca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji PWSZ 
w Koninie w okresie kadencji 2011-2015  

 
zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Z dniem 17 marca 2015 r. powołuje się Zespołu ds. Oceny Funkcjonowania Administracji, 

zwany dalej „Zespołem”, w składzie: 
1) Przewodniczący – dr Agnieszka Szymankowska – straszy wykładowca – Katedra  
          Zarządzania i Logistyki 
2) Członkowie: 

- mgr Danuta Rakowska  – Kanclerz; 
- mgr Katarzyna Piaskowska – specjalista ds. osobowych; 
- Jolanta Myślińska – specjalista ds. osobowych; 
- Marta Tomalak – przedstawiciel studentów.  

2. Osoby wchodzące w skład Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście. 
3. Przewodniczący Zespołu wyznacza zadania dla poszczególnych członków. 
 
 

§ 2 
Do zadań Zespołu należy koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem oceny 
funkcjonowania administracji w kadencji 2011-2015 oraz wykonywanie czynności 
faktycznych związanych z dokonywaną oceną, a w szczególności: 
1) przygotowanie dokumentów do dokonania oceny (ankiet) i przekazanie ich właściwym                  

do dokonania oceny osobom; 
2) udzielanie bezpośrednim przełożonym pracowników informacji niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia oceny; 
3) sprawdzanie wypełnionych dokumentów pod względem formalnym, wskazywanie uwag 

i wniosków dotyczących ewentualnych nieprawidłowości; 
4) ustalenie rekomendacji w sprawie oceny danego pracownika; na podstawie dokumentów 

sporządzonych w toku oceny; 
5) sporządzenie raportu z dokonanej oceny wraz z wnioskami. 
4) wykonywanie innych czynności na polecenie Rektora. 

 
 



 
§ 3 

Przewodniczący Zespołu: 
    1) organizuje jej pracę, w tym wydaje polecenia jej członkom - w imieniu Rektora; 
    2) zaprasza inne osoby do udziału w określonych czynnościach - w imieniu Rektora.  

 
§ 4 

1. W sprawach określonych w § 2 i 3 Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w drodze 
głosowania zwykłą większością głosów w obecności jej przewodniczącego lub osoby 
przez niego wyznaczonej oraz co najmniej dwóch pozostałych członków.  

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom 
posiedzenia Komisji. 

 
§ 5 

Posiedzenia Zespołu są  protokołowane przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego. 
 

§ 6 
Osoby wykonujące pracę w Uczelni, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionej przez 
niego osoby, udzielają pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w zarządzeniu,      
a zwłaszcza przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty. 
 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

REKTOR 
          /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY             
/-/ Katarzyna Klapsa   
 
 


