
 

 

 

 

 

 

 

 

BR.0201-2/20 

 

Zarządzenie Nr R/Z.0201-114/2020 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

 

w sprawie: wprowadzenia w Uczelni systemu zarządzania procesowego 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm) oraz zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu 

Uczelni zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

wprowadza się system zarządzania procesowego w oparciu o mapę obszarów procesów, 

w ramach których wyróżnia się: 

1) obszar zarządzania Uczelnią – procesy zarządcze, 

2) obszary główne funkcjonowania Uczelni – procesy główne, 

3) obszar zapewnienia zasobów – procesy wspierające. 

2. Zarządzanie procesowe polega na: 

1) identyfikacji wszystkich procesów realizowanych w Uczelni: zarządczych, 

głównych i wspierających, 

2) wyznaczeniu hierarchii procesów, ustaleniu procesów wiodących, podprocesów, 

właścicieli procesów, określeniu wzajemnych związków pomiędzy procesami  

i zarządzaniu nimi w sposób jak najbardziej efektywny, 

3) opisie przebiegu procesów, 

4) identyfikacji kosztów procesów. 

3. W celu sprawnego strategicznego zarządzania Uczelnią, ustanawia się wewnętrzną 

strukturę organizacyjną uwzględniającą podejście procesowe do zadań, funkcji i roli 

kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

4. Celem zmiany sposobu zarządzania Uczelnią jest uzyskanie: 

1) przejrzystości w zakresie zaangażowania poszczególnych obszarów działalności 

Uczelni/pracowników w realizację zadań zdefiniowanych w skali całej Uczelni, 

2) zwiększenie efektywności uzyskiwanych przez Uczelnię rezultatów prowadzonej 

działalności, 

3) optymalizacji kosztów i czasu realizacji zadań, 

4) powierzenie odpowiedzialności za procesy, czyli rzeczywiste rezultaty działalności 

Uczelni. 

 



5. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 4, w Uczelni dokonuje się diagnozy 

procesów zgodnie z zasadą, że rozwój działalności Uniwersytetu następuje poprzez ciągłe 

doskonalenie w oparciu o zarządzanie strategiczne, z uwzględnieniem podejścia 

procesowego. 

6. Księga procesów/procedur jest sporządzana w oparciu o mapy procesów  

w podstawowych obszarach działania Uniwersytetu i na bieżąco aktualizowana 

przez Dział Rozwoju, we współpracy z właścicielami procesów w Uczelni, a opiniowana 

przez Zespół ds. optymalizacji i doskonalenia procesów w Uczelni i zatwierdzana 

przez Rektora na wniosek Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju. 

7. Mapy procesów są udostępniane w aplikacji do zarządzania procesami dostępnej 

pod adresem https://adonis.up.krakow.pl (dostęp wyłącznie z sieci Uczelni lub poprzez 

VPN).  

 

§ 2 

1. Wprowadzenie zarządzania procesowego jako elementu zintegrowanego systemu 

zarządzania Uczelnią uwarunkowane jest pogłębioną sprawozdawczością i analityką.  

W tym celu rozwija się proces informatyzacji Uczelni. 

2. W ramach zarządzania procesowego w Uczelni wdraża się odrębnym zarządzeniem 

Rektora Elektroniczne Zrządzanie Dokumentacją (EZD). 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

 

          R e k t o r 

       Prof. dr hab. Piotr Borek 
 

https://adonis.up.krakow.pl/

