
         Załącznik do Uchwały nr 303 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa   

z dnia 16 lutego 2016 r.        

                                                                                              

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2015 r. 

 

 

Lp. 

 

 

Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 
 

Nazwa 

 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie 

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdani 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Wdrożenie 

Wydziałowego Systemu 

Zapewniania Jakości 

Kształcenia (WSZJK) 

Decyzja Dziekana 

 

Wydanie wiążącej 

decyzji 

100%  

Wydano Decyzję nr 

8/2015 z dnia 13 

kwietnia 2015 roku  

Dopracowanie zasad 

funkcjonowania 

WSZJK. 

Kontrola wdrożenia  

i funkcjonowania 

rozwiązań WSZJK 

Dopracowano zasady 

funkcjonowania WSZJK. 

Wprowadzono  monitoring 

funkcjonowania WSZJK. 

2 

Opracowanie 

Wydziałowego Programu 

Geoinformatycznego 

Decyzja Dziekana Wydanie decyzji 

33% (1/3) 

Wydano Decyzję nr 

7/2015 z dnia 13 

kwietnia 2015 roku. 

Pozostałe dwie będą 

wydane w 2016 roku 

Opracowanie założeń 

dotyczących 

funkcjonowania 

programu na Wydziale. 

Opracowanie 

mechanizmów 

finansowania programu 

Wdrożenie programu 

Powołano Wydziałowy Zespół  

ds. Informatyki oraz określono 

zasady jego funkcjonowania  

3 

Zwiększenie kontroli 

finansów Wydziału 

Prezentacja 

wykonania planu 

rzeczowo-

finansowego 

Wydziału na Radzie 

Wydziału 

Prezentacja 2 razy w 

roku 

100% (2/2) 

1 prezentacja.  

Ze względu na 

wdrażanie nowego 

systemu 

informatycznego  

w UWM, od czerwca 

2015 roku Wydział 

nie otrzymywał 

wykonania planu 

rzeczowo-

finansowego 

Bieżąca kontrola 

sytuacji finansowej. 

Kontrola zatrudnienia. 

Kontrola pensum 

dydaktycznego. 

Bieżąca kontrola sytuacji 

finansowej, zatrudnienia  

oraz pensum dydaktycznego 

w oparciu o dokumenty 

gromadzone  

w Biurze Dziekana 



 

 

Lp. 

 

 

Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 
Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu 

 

Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 
 

Nazwa 

 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie 

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdani 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

 

Doskonalenie 

mechanizmów kontroli 

zarządczej 

Szczegółowe 

wytyczne dotyczące 

kontroli zarządczej 

Opracowanie 

wytycznych 

33% (1/3) 

Zorganizowano 

szkolnie dla kadry 

zarządzającej 

Wydziałem  

w zakresie kontroli 

zarządczej  

oraz w zakresie 

zarządzania 

 i identyfikacji 

ryzyka. 

Przegląd istniejących 

mechanizmów i 

procedur kontroli 

zarządczej. 

Weryfikacja procedur 

kontrolnych. 

Opracowanie planu 

kontroli zarządczej. 

Organizacja szkolenia 

prowadzonego przez audytora.  

Zobowiązanie kierowników 

jednostek organizacyjnych 

Wydziału do przesłania 

dokumentacji z zakresu kontroli 

zarządczej oraz zarządzania  

i identyfikacji ryzyka. 

 

5 

Uzyskanie minimum 

pozytywnej oceny PKA 

na wybranych do oceny 

kierunkach realizowanych 

na Wydziale 

Uchwała PKA Ocena minimum 

pozytywna 

100%  

Polska Komisja 

Akredytacyjna 

przyznała 

kierunkowi Geodezja  

i kartografia ocenę 

wyróżniającą 

Uchwalenie  

i wdrożenie WSZJK. 

Realizacja Misji  

i Strategii Wydziału. 

Doskonalenie procedur 

administracyjnych. 

Wdrożenie WSZJK  

i doskonalenie procedur 

administracyjnych. 

6 

Reorganizacja Wydziału Uchwała Rady 

Wydziału 

Wydział 

funkcjonujący w 

nowej strukturze i 

pod nową nazwą 

100% (4/4) 

Rada Wydziału 

podjęła: cztery 

uchwały:  

nr 165 z dnia 20 

stycznia 2015 roku, 

nr 171 z dnia 24 

marca 2015 roku, nr 

172 z dnia 24 marca 

2015 roku, nr 173 z 

dnia 24 marca 2015 

roku. 

Integracja Jednostek 

 w nowej strukturze. 

Poszukiwanie 

wspólnych kierunków 

współpracy. 

Reorganizacja 

Dziekanatu. 

Opracowanie nowej 

Strategii Rozwoju 

Wydziału. 

Po przejściu z dniem 1 stycznia 

2015 roku pracowników kierunku 

Budownictwo dostosowano 

strukturę Wydziału do aktualnych 

zadań. Dziekanatzmodernizowano 

 i przystosowano do obsługi 

zwiększonej liczby studentów. 

Przygotowano projekt strategii, 

który ze względu na zmiany  

w otoczeniu zewnętrznym  

i wewnętrznym Wydziału będzie 

podlegał dalszym pracom. 



 

 

Lp. 

 

 

Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji 

celu 

Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 
 

Nazwa 

 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdanie 

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 

dotyczy sprawozdani 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Uruchomienie kształcenia 

na kierunku Budownictwo 

Rekrutacja na 

kierunek 

Budownictwo 

Rozpoczęcie 

kształcenia na 

nowym kierunku 

100% 

Z dniem 1 

października 2015 

roku Wydział 

rozpoczął kształcenie 

na kierunku 

Budownictwo 

Powołanie zespołu 

rekrutacyjnego, 

przeprowadzenie 

postępowania 

rekrutacyjnego. 

Przystosowano plany  

i programy studiów dla kierunku 

Budownictwo, powołano komisję 

rekrutacyjną.  

8 

Zmiana Strategii Rozwoju 

Wydziału 

Uchwała Rady 

Wydziału 

Przyjęcie uchwały 

100% 

Nie podjęto uchwały Opracowanie zmiany 

Strategii przez Zespół 

powołany przez 

Dziekana. 

Ze względu na zmiany  

w otoczeniu zewnętrznym  

i wewnętrznym Wydziału 

przygotowano projekt strategii, 

który będzie podlegał dalszym 

pracom. 

9 

Opracowanie 

kompleksowej polityki 

kadrowej na Wydziale 

Uchwała Rady 

Wydziału, Decyzje 

Dziekana 

Przyjęcie uchwały  

100% (1/1) 

Wydanie wiążących 

decyzji 

50% (1/2) 

Rada Wydziału 

podjęła Uchwałę  

nr 178 z dnia 24 

marca 2015 roku. 

Dziekan nie wydał 

Decyzji. 

Opracowanie nowych 

zasad polityki kadrowej  

i rozpoczęcie ich 

wdrażania. 

Po reorganizacji oraz po 

dokonaniu przeglądu potencjału 

kadrowego Wydziału, podjęto 

uchwałę w sprawie polityki 

kadrowej. Dziekan odroczył 

wydanie i wdrożenie decyzji  

ze względu na trwające zmiany 

organizacyjne. 

   

Nazwa   jednostki:    Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

 

Sporządził: dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM - Dziekan   

 

 

Data: 29.01.2016 r.                                                                                                                            Podpis:…………………………………….. 


