Załącznik do zarządzenia Rektora nr 10/2014
1. Czy ma / Pani / Pan / dostęp do Zarządzenia Rektora Nr 14 / 2011?
Tak/Nie
2. Czy znane są / Pani / Panu / główne cele i zasady systemu kontroli zarządczej?
Tak/Nie
3. Czy wie / Pani / Pan / jakie zachowania pracowników i studentów uznawane są w uczelni
za nieetyczne?
Tak/Nie
4. Czy / Pani / Pan / wie jak postąpić w przypadku zauważenia naruszenia przez pracownika
lub studenta uczelni zasad etycznego postępowania?
Tak/Nie/Nie wiem
5. Czy w roku 2013 / uczestniczyła Pani / uczestniczył Pan / w procesie podnoszenia swych
kwalifikacji zorganizowanym przez uczelnie?
Tak/Nie
6. Czy / Pani / Pana / praca podlega okresowej ocenie dokonywanej przez bezpośredniego
przełożonego ?
Tak/ Nie/ Nie wiem
7. Czy znany jest / Pani / Panu / wynik tej oceny?
Tak/Nie
8. Czy znane są / Pani / Panu / kryteria w oparciu, o które dokonywana jest ta ocena?
Tak/Nie
9. Czy znany jest / Pani / Panu / dokument wewnętrzny określający zakres obowiązków
jednostek organizacyjnych uczelni?
Tak/Nie
10. Czy posiada Pani / Pan / aktualny zakres obowiązków określony na piśmie?
Tak/Nie/Nie wiem
11. Czy / Pani / Pana / zadaniem bezpośredni przełożony monitoruje stan zaawansowania
realizowanych w jego jednostce zadań?
Tak/Nie/Nie wiem
12. Czy wynik monitorowania omawiany jest z pracownikami jednostki?
Tak/Nie
13. Czy obowiązki / Pani / Pana / jednostki organizacyjnej są wyraźnie określone?
Tak/Nie/Nie wiem
14. Czy zdaniem / Pani / Pana / zadania jednostki są doprecyzowane dla każdego roku?
Tak/Nie/Nie wiem
15. Czy powyższe zadania mają określone mierniki, za pomocą, których można ocenić stan
ich zaawansowania?
Tak/Nie/Nie wiem
16. Czy w / Pani / Pana / jednostce organizacyjnej identyfikuje się ryzyka, które mogą
przeszkodzić w realizacji zadań ?
Tak/Nie/Nie wiem
17. Czy / Pani / Pana / zdaniem proces ten jest w jednostce dokumentowany?
Tak/Nie/Nie wiem
18. Czy posiada / Pani / Pan / bieżący dostęp do procedur obowiązujących w uczelni?
Tak/Nie/Nie wiem
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19. Czy wie / Pani / Pan / jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej
np. pożaru?
Tak/Nie
20. Czy wie / Pani / Pan / jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej
np. zagrożenia terrorystycznego?
Tak/Nie
21. Czy dokumenty, informacje, z których korzysta / Pani / Pan / w swej pracy są w
wystarczającym stopniu chronione przed ich utratą lub zniszczeniem?
Tak/Nie/Nie wiem
22. Czy przepływ informacji służący realizacji zadań jednostki jest pomocny?
Tak/Nie/Nie wiem
23. Czy komunikacja z podmiotami zewnętrznymi sprzyja w realizowaniu zadań / Pani / Pana
jednostki?
Tak/Nie/Nie wiem
24.Czy w roku kalendarzowym 2013 uczestniczył Pan/Pani w szkoleniu podnoszącym
kwalifikacje?
Tak/Nie
25. Czy w roku kalendarzowym 2014 chciałby Pan/Pani uczestniczyć w szkoleniu?
Tak/Nie
26. Jeśli tak to, w jakim szkoleniu chciałby Pan/Pani uczestniczyć w szkoleniu?

