
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 
28.01.2021r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminów oceny okresowej 
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz 
Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)  z a r z ą d z a m, co 

następuje: 

 

§ 1 
 

Wprowadzam w Urzędzie Gminy w Kawęczynie „Regulamin okresowej oceny 

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kawęczyn na stanowiskach 

urzędniczych, w tym kierowniczych oraz kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych”(Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) i „Regulamin oceny 

okresowej pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i 

obsługowych” (Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 2 
 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3 
 

Traci moc Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Kawęczynie Regulaminu okresowej 

oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym 

kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. 

 



§ 4 
Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Gminy. 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

/-/ Jan Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2022 Wójta Gminy Kawęczy z dnia 28.01.2021r 

 

Regulamin okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kawęczyn 

na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oraz kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Pracownicy – urzędnicy oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 

zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz w 

niniejszym regulaminie. 

2. Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż 6 miesięcy.  

3. Okresowej oceny nie przeprowadza się również w stosunku do pracowników , 

których przerwa w pracy (spowodowana usprawiedliwioną nieobecnością) 

wynosiła ponad 6 miesięcy w ocenianym okresie.  

4. Dla pracowników wymienionych w ust 2 i 3 pierwsza ocena jest sporządzana 

w terminie kolejnych ocen pozostałych pracowników za ostatni rok pracy. 

5. W przypadku pracownika, który w trakcie ocenianego okresu pracował na 

różnych stanowiskach pracy/w różnych referatach- oceny dokonuje aktualny 

przełożony w uzgodnieniu z poprzednim  przełożonym. 

 

§ 2 

Okresowa ocena dotyczy wywiązywania się pracownika z obowiązków wynikających z 

zakresu czynności na zajmowanym stanowisku, z obowiązków określonych w art. 24 i 

art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych oraz z obowiązków  

przewidzianych w art. 100 Kodeksu pracy. 

 



§ 3 

Pracownik na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr, bezpieczeństwa i obronności 

gromadzi niezbędne dokumenty i druki dotyczące okresowej oceny pracowników. 

 

 

Cel okresowej oceny 

§ 4 

Celem okresowej oceny pracownika jest:  

1) zwiększenie efektywności pracy, 

2) poprawa jakości pracy,  

3) kształtowanie właściwych postaw pracowników,  

4) dostarczenie informacji mających na celu określenie poziomu kompetencji 

pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku,  

5) wskazanie mocnych i słabych stron pracownika,  

6) dostarczenie informacji umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji 

dotyczących awansów i wynagrodzeń oraz służących doskonaleniu i rozwojowi 

pracownika. 

 

Przebieg oceny 

§ 5 

1. Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony pracownika, zwany dalej 

Oceniającym. 

2. Uregulowania dotyczące podległości służbowej zawarte są w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu. 

 

Termin oceny 

 

§ 6 

1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz na rok, w miesiącu 

styczeń,  za okres poprzedniego roku. 



2. Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie  jest dzień 31 stycznia. 

Do tego dnia Oceniający zobowiązani są przekazać Arkusze okresowych ocen 

do Wójta.  

3. O terminie rozmowy Oceniany jest zawiadamiany na piśmie. Wzór pisma 

stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

4. Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Wówczas ocena sporządzana jest 

w terminie 1 miesiąca  od dnia powrotu pracownika. O nowym terminie oceny 

pracownik jest niezwłocznie powiadamiany na piśmie. Kopię zawiadomienia 

dołącza się do Arkusza oceny. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

5. Pierwsza ocena w oparciu o niniejszy Regulamin będzie obejmować okres od 

01.01.2020r – 31.12.2020r. i zostanie przeprowadzona najpóźniej do 

19.02.2021r. 

 

Ocena negatywna 

 

§ 7 

1. W razie negatywnej oceny, pracownik ponownie poddawany jest ocenie, nie 

później niż przed upływem 6 miesięcy, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 

miesięcy, od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 

2. Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający i niezwłocznie 

powiadamia o tym ocenianego pracownika na piśmie. Kopie zawiadomienia 

dołącza się do Arkusza oceny. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Uzyskanie ponownej oceny negatywnej skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę 

z zachowaniem okresów wypowiedzenia.  

4. Uzyskanie pozytywnego wyniku ponownej oceny wyklucza jednak Ocenianego 

z możliwości uzyskania podwyżki wynagrodzenia oraz nagrody przyznawanej 

w roku dokonania tej oceny zgodnie z § 9 ust. 8 pkt a i b. 

 

 



Kryteria oceny 

 

§ 8 

Okresowa ocena pracowników dokonywana jest na podstawie 3 kryteriów 

obowiązkowych określonych w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, 

wspólnych dla wszystkich ocenianych pracowników – urzędników oraz minimum 2 

kryteriów dodatkowych  wybranych przez Oceniającego z katalogu określonego w 

Załączniku nr 5 lub 61 do niniejszego Regulaminu. 

Sposób przeprowadzania oceny 

 

§ 9 

1. Ocena jest dokonywana w formie pisemnej poprzez wypełnienie arkusza oceny 

stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu. 

2. Przed rozmową oceniającą Oceniany wypełnia Arkusz samooceny wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu i przedkłada go 

Oceniającemu na minimum 1 dzień przed terminem oceny. 

3. Arkusz samooceny dołącza się do Arkusza oceny. 

4. Oceniający przeprowadza z ocenianym rozmowę, podczas której omawia się: 

a) główne obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy zajmowanego przez 

Ocenianego; 

b) kryteria obowiązkowe i kryteria dodatkowe, wybierane przez oceniającego; 

c) oczekiwania oceniającego co do sposobu spełniania kryteriów oceny przez 

ocenianego; 

d) cele do osiągnięcia w okresie, w którym oceniany podlega ocenie, jeżeli ich 

określenie jest uzasadnione ze względu na charakter obowiązków wynikających z 

opisu stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego, a także sposób realizacji 

wyznaczonych celów; 

e) trudności w realizacji zadań przez ocenianego w danym okresie; 

f) określa w porozumieniu z Ocenianym zakres wiedzy i umiejętności 

wymagających poszerzenia, 

 

 
1 W przypadku Kierowników kryterium dodatkowe może być wybrane z załącznika nr 5 i 6. 



5. Sporządzenie oceny na piśmie polega na: 

1) przyznaniu ocen cząstkowych odpowiednio do poziomu spełniania przez 

ocenianego każdego z kryteriów obowiązkowych i kryteriów dodatkowych, w 

trakcie wykonywania przez ocenianego głównych obowiązków wynikających z 

opisu stanowiska pracy zajmowanego przez ocenianego, według skali ocen 

(punkty przydzielane z dokładnością do 0,5 pkt): 

a) znacznie poniżej oczekiwań – 1 punkt (ocena A) 

b) poniżej oczekiwań – 1,5 -3 punkty (ocena B) 

c) na poziomie oczekiwań – 3,5 - 5 punktów (ocena C) 

d) powyżej oczekiwań – 5,5 - 7 punktów (ocena D) 

e) znacznie powyżej oczekiwań – 7,5 - 9 punktów (ocena E) 

 

2) ustaleniu ogólnego poziomu spełniania kryteriów oceny – przez wyliczenie 

średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych – według skali ocen: 

a) znacznie poniżej oczekiwań – od 1 punktu do 2 punktów, 

b) poniżej oczekiwań – powyżej 2 punktów do 4 punktów, 

c) na poziomie oczekiwań – powyżej 4 punktów do 6 punktów, 

d) powyżej oczekiwań – powyżej 6 punktów do 8 punktów, 

e) znacznie powyżej oczekiwań – powyżej 8 punktów do 9 punktów; 

3) przyznaniu oceny pozytywnej – w przypadku ustalenia ogólnego poziomu 

spełniania kryteriów oceny na poziomie znacznie powyżej oczekiwań, powyżej 

oczekiwań albo na poziomie oczekiwań, pod warunkiem nieuzyskania przez 

ocenianego żadnej z ocen cząstkowych na poziomie znacznie poniżej oczekiwań 

(ocena A); 

4) przyznaniu oceny negatywnej – w przypadku ustalenia ogólnego poziomu 

spełniania kryteriów oceny na poziomie poniżej oczekiwań albo znacznie poniżej 

oczekiwań, a także w przypadku uzyskania przez ocenianego co najmniej jednej 

oceny cząstkowej na poziomie znacznie poniżej oczekiwań (ocena A); 



6. Oceniający sporządza uzasadnienie przyznanej oceny w przypadku ustalenia 

oceny negatywnej. 

7. Oceniający może sporządzić uzasadnienie przyznanej oceny w przypadku 

ustalenia oceny pozytywnej. 

8. W wyniku przeprowadzonej oceny Oceniający może sporządzić:  

a. umotywowany wniosek o przyznanie wyższej kategorii zaszeregowania 

(awans poziomy),  

b. umotywowany wniosek o przyznanie nagrody (pieniężnej), 

c. pismo wskazujące  obszary do doskonalenia wiedzy i umiejętności, 

d. umotywowany wniosek o pominięcie Ocenianego w podwyżce 

wynagrodzenia przyznawanej w roku dokonywania oceny. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Kopia Arkusza okresowej oceny dostarczana jest niezwłocznie Ocenianemu. 

Oceniany pracownik potwierdza na piśmie fakt jej otrzymania. 

2. Oryginał Arkusza okresowej oceny włącza się do akt osobowych Ocenianego. 

§ 11 

1. Ocenianemu przysługuje prawo odwołania się od oceny do Wójta Gminy, w 

terminie 7 dni od daty otrzymania oceny. 

2. Odwołanie jest sporządzone na piśmie i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Wójt rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia wniesienia. 

4. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się, albo dokonuje się 

oceny po raz drugi. 

5. Postanowienie ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy Oceniającym jest 

Wójt Gminy. 

§ 12 

        W stosunku do Ocenianego obowiązuje jawność oceny. 

 

 

 

/-/Jan Nowak 



Załącznik nr do Regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

 

…………………………………………………               Kawęczyn, dnia …………………………………….. 

   (oznaczenie pracodawcy) 

 

                                                                                            

………………………………………………………… 

  (imię i nazwisko Ocenianego) 

 

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ 

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr …………… z dnia ……………… w sprawie wprowadzenia w 

Urzędzie Gminy w Kawęczynie Regulamin okresowej oceny pracowników 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w tym 

kierowniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych informuję 

Pana/ Panią, że w dniu   ………………………………* odbędzie się rozmowa oceniająca. 

Jako kryteria dodatkowe Oceniający wybrał: 

1)…………………………………. 

2)…………………………………. 

3) …………………………………. 

                                                    ……………………………………………… 

                                                                  (imię, nazwisko i podpis Oceniającego) 

 

 

 

 

* Termin rozmowy należy wyznaczyć na co najmniej 2 dni przed terminem oceny. 

Kopię zawiadomienia dołącza się do Arkusza oceny 

                                                                                                                  



Załącznik nr 2 do Regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych w 
Urzędzie Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w tym  kierowniczych oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

 

…………………………………………………                 Kawęczyn, dnia …………………………………….. 

   (oznaczenie pracodawcy) 

 

 

                                                                                            

………………………………………………………… 

    (imię i nazwisko Ocenianego) 

 

   

 

 

ZAWIADOMIENIE O NOWYM TERMINIE OCENY 

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr …………… z dnia ……………… w sprawie wprowadzenia w 

Urzędzie Gminy w Kawęczynie Regulamin okresowej oceny pracowników 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w tym 

kierowniczych oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych informuję 

Pana/ Panią, że termin sporządzenia na piśmie okresowej oceny zostaje przesunięty 

na dzień ………………... 

W tym samym dniu przeprowadzona zostanie również rozmowa oceniająca. 

 

 Przyczyną przesunięcia terminu oceny jest …………………………………………………… 

                           

                                                     ……………………………………………… 

                                                      (imię, nazwisko i podpis Oceniającego) 

 

 

Kopię zawiadomienia dołącza się do Arkusza oceny                                          



Załącznik nr 3 do Regulaminu okresowej oceny pracownik zatrudnionych w Urzędzie 
Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

 

 

…………………………………………………               Kawęczyn, dnia …………………………………….. 

   (oznaczenie pracodawcy) 

 

                                                                                            

………………………………………………………… 

                                                                                         (imię i nazwisko Ocenianego) 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE  PONOWNEJ OCENY 

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr …………… z dnia ……………… w sprawie wprowadzenia w 

Urzędzie Gminy w Kawęczynie Regulamin okresowej oceny pracowników 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w tym 

kierowniczych oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych informuję 

Pana/ Panią, że ponowna ocena okresowa, w tym rozmowa oceniająca, zostanie 

przeprowadzona w dniu………………………….. . 

 

                                                                               

……………………………………………… 

                                                           (imię, nazwisko i podpis Oceniającego 

 

 

 

Kopię zawiadomienia dołącza się do Arkusza oceny 



                                                                                                                                                                                                           

Załącznik nr 4  do Regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych w 
Urzędzie Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w kierowniczych oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE 

1. KOMUNIKATYWNOŚĆ 

 

Definicja: Wyrażanie myśli i opinii w sposób jasny, precyzyjny zarówno w mowie 

jak i piśmie 

Poziom przyswojenia kompetencji 

 

  A B C D E 

  Wyrażanie 

się 

nieprecyzyjni

e, 

niezrozumial

e i 

nieadekwatni

e do sytuacji 

i odbiorcy. 

Działania 

wymagają 

korekt 

Zdarza się, 

że ma 

problemy z 

formułowani

em 

zrozumiałych 

wypowiedzi 

w 

standardowy

ch 

sytuacjach. 

Popełnia 

błędy 

stylistyczne 

lub 

gramatyczne 

Wypowiada 

się jasno i 

zwięźle, 

stosuje 

poprawnie 

etykietę 

komunikacji 

werbalnej i 

pisemnej, 

stosownie do 

sytuacji i 

odbiorcy 

Nawet w 

skomplikowanych 

sytuacjach wyraża się 

jasno i precyzyjnie. 

Idealnie dostosowuje 

wypowiedz/ pismo do 

sytuacji i odbiorcy 

Wyraża się w 

sposób 

zrozumiały i 

precyzyjny 

także w 

specjalistycz

nych 

tematach. 

Przekazuje 

innym swoją 

wiedzę, 

wdraża 

dobre 

praktyki 

komunikacji. 

2. RZETELNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, BEZSTRONNOŚĆ W ZAŁATWIANIU 

SPRAW PUBLICZNYCH 

Definicja: Wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi standardami 



(przepisami, zasadami, procedurami wewnętrznymi) oraz dbałość o jakość 

rezultatów. Realizacja zadań w wyznaczonym czasie przy zastosowaniu dostępnych 

zasobów i narzędzi prawnych. Sprawiedliwe traktowanie wszystkich stron (interes 

publiczny i indywidualny odbiorcy). Obiektywna ocena sytuacji. Wykonywanie 

obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i 

interesowność.. Terminowe i zgodne z instrukcjami oznaczanie i przekazywanie akt 

spraw ostatecznie zakończonych do archiwum zakładowego. Udział w  zadaniach 

realizowanych prze Urząd poza godzinami pracy (dyspozycyjność). 

Poziom przyswojenia kompetencji 

 

  A B C D E 

  Nie zna 

obowiązujący

ch 

standardów 

dotyczących 

wykonywania 

zadania na 

stanowisku 

pracy. Nie 

wykonuje 

zadań w 

terminie. Nie 

zna i nie 

realizuje 

zadań z  

zakresu 

obowiązków 

przypisanych 

do 

stanowiska. 

Nie rozróżnia 

Zna i stosuje 

podstawowe 

standardy 

wykonania 

zadania. 

Zdarza się, 

że nie 

załatwia 

zadań w 

całości, 

przeciąga 

procedurę 

postępowani

a. Błędnie 

przypisuje 

interes 

publiczny i 

indywidualny

. Zdarza się, 

że narusza 

przepisy i 

Zna zakres 

wszystkich 

zadań na 

stanowisku 

pracy. 

Wykonuje 

zadania 

zgodnie z 

wszystkimi 

obowiązujący

mi 

standardami 

i 

instrukcjami. 

Realizuje 

zadania w 

terminie z 

zastosowanie

m 

dostępnych 

narzędzi 

Szybko dostrzega i 

reaguje na wyjątkowo 

popełniane przez siebie 

błędy. Pilnuje 

przestrzegania 

przepisów i procedur 

przez innych. Jest w 

pełni dyspozycyjny. 

Sprawnie wykorzystuje 

dostępne zasoby i 

narzędzia wraz z 

orzecznictwem. 

Wykonuje zadania 

przed wyznaczonym 

terminem. Akta spraw 

są prawidłowo 

oznakowane i w 

terminie przekazywane 

do archiwum 

zakładowego. Chętnie 

zgłasza się do 

Nawet w 

przypadku 

trudności 

pracownik 

dotrzymuje 

wyznaczonyc

h terminów. 

Sprawdza i 

aktualizuje 

obowiązujące 

na 

stanowisku 

przepisy i 

instrukcje. 

Przewiduje 

mogące 

zaistnieć 

sytuacje 

utrudniające 

wykonanie 

zadania i im 



interesu 

publicznego i 

indywidualne

go odbiorcy. 

Najczęściej 

nie dostrzega 

i nie reaguje 

na 

popełniane 

przez siebie 

błędy. 

Zadania 

wykonuje 

nieterminow

o i 

niesystematy

cznie. Nie 

stosuje 

instrukcji 

kancelaryjnej 

w zakresie 

opisu akt. 

Nigdy nie 

uczestniczy 

w zadaniach 

poza 

godzinami 

czasu pracy. 

Generalny 

brak 

dyspozycyjno

ści i często 

instrukcje. 

Zna i 

realizuje 

tylko główne 

zadania 

przypisane 

do 

stanowiska. 

Koryguje 

swoje błędy 

tylko po ich 

wskazaniu 

przez innych. 

Brak 

obiektywizm

u w ocenie 

sytuacji. Akta 

sprawy 

oznacza 

zgodnie z 

instrukcją 

kancelaryjną, 

jednak nie 

przekazuje 

do archiwum 

we 

właściwym 

czasie. 

Rzadko 

uczestniczy 

w realizacji 

zadań po 

prawnych 

(oprogramow

anie lex, 

Akademia 

Wspólnoty). 

Prawidłowo 

uwzględnia 

interes 

publiczny i 

indywidualny

. W 

prowadzonyc

h 

postępowani

ach. Jest 

obiektywny. 

Terminowo 

przekazuje 

prawidłowo 

oznaczone 

akta do 

archiwum 

zakładowego

. Uczestniczy 

w zadaniach 

realizowanyc

h po 

godzinach 

pracy – na 

prośbę 

przełożonego

. 

wykonywania zadań 

poza godzinami pracy. 

zapobiega. 

Zawsze 

obiektywnie 

ocenia 

interesy 

stron. Działa 

w sposób 

sprawny, 

zaplanowany

, przejrzysty i 

bezstronny. 

Wdraża 

dobre 

praktyki 

usprawniając

e prace. 

Występuje z 

inicjatywą 

wykonania 

zadania poza 

godzinami 

pracy. 



narusza 

przepisy i 

instrukcje. 

godzinach 

pracy.  

Sporadycznie 

popełnia 

błędy w 

swojej pracy, 

które 

natychmiast 

koryguje. 

3. POSTAWA ETYCZNA 

Definicja: Zaspokajanie potrzeb petenta przez: rozpoznawanie jego potrzeb i 

proponowanie rozwiązań. Taktowane zachowanie z szacunkiem i zrozumieniem 

sytuacji petenta. Z uwzględnieniem usługowej funkcji samorządu. Dbałość o dobre 

imię urzędu i pracowników, uprzejmość, życzliwość wobec współpracowników i 

zwierzchników, godne zachowanie w miejscu pracy i poza nim, przestrzeganie 

dyscypliny pracy i bhp. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z 

etyką zawodową 

Poziom przyswojenia kompetencji 

  A B C D E 

  Opryskliwość

, arogancja 

w stosunku 

do petentów, 

współpracow

ników, 

zwierzchnikó

w. 

Niestosowny 

ubiór w 

miejscu 

pracy lub 

inne 

zachowanie 

nieadekwatn

Stosuje 

zasady 

współżycia 

społecznego i 

nie 

przekracza 

norm 

porządku 

publicznego. 

Zdarza się, 

że zachowuje 

się w sposób 

opryskliwy i 

arogancki 

wobec 

Styl życia i 

pracy 

zgodnie z 

etyką 

społeczną i 

zawodową. 

Obsługuje 

petentów z 

godnością i 

szacunkiem. 

Konstruktyw

nie i 

taktownie 

krytykuje 

współpracow

Profesjonalnie 

obsługuje petentów. 

Dba o dobrą renomę 

zakładu pracy i 

urzędników. Zapobiega 

konfliktom. Cieszy się 

dobrą opinią 

współpracowników/zwi

erzchników i 

interesantów. Wysoka 

kultura osobista i 

zawsze przestrzega 

zasad etyki. 

Oferuje 

pomoc 

petentowi w 

załatwieniu 

sprawy, 

poprzez 

doradztwo, 

skierowanie 

zainteresowa

nego na inne 

stanowiska 

lub do innych 

instytucji. 

Prezentuje 

wzorową 



e do sytuacji. 

Zachowania 

przekraczając

e zasady 

współżycia 

społecznego, 

wywołujące 

negatywny  

wpływ na 

dobre imię 

urzędu. Nie 

przestrzegani

e porządku i 

dyscypliny 

pracy tj. 

czasu pracy, 

duża ilość i 

częstość 

wyjść w 

sprawach 

prywatnych, 

niepunktualn

ość.. Nie zna 

zasad etyki 

zawodowej. 

interesantów, 

współpracow

ników, 

zwierzchnikó

w, co może 

wpływać na 

dobre imię 

urzędu. 

Przestrzega 

dyscypliny i 

porządku 

pracy. Często 

zapomina o 

usługowej 

funkcji 

samorządu w 

swojej pracy. 

W sposób 

nieuprawnion

y krytykuje  

współpracow

ników, 

zwierzchnikó

w, niszcząc  

dobrą 

atmosferę 

pracy.. 

Często 

zachowuje 

się w sposób 

nieetyczny. 

ników, 

zwierzchnikó

w wyłącznie 

w celu 

rozwiązania 

lub 

uniknięcia 

konfliktów w 

środowisku 

pracy. Dba o 

dobre imię 

zakładu. Jest 

punktualny, 

wywiązuje 

się z 

podjętych 

zobowiązań. 

Stwarza 

życzliwą i 

dobrą  

atmosferę w 

pracy. 

Przestrzega 

zasady etyki. 

postawę 

wobec 

interesantów, 

współpracow

ników, 

zwierzchnikó

w, wysoką 

kulturę 

osobistą w 

pracy i poza 

nią. Dba o 

dobrą 

renomę 

zakładu i 

urzędników. 

Prezentuje 

jasny i 

przejrzysty 

styl działania 

wobec 

interesantów 

i instytucji 

zewnętrznyc

h. 

Wypracowuje 

kompromisu 

w sytuacjach 

konfliktu, 

dotrzymuje 

zobowiązań. 

Otwarty i 

szczery 



wobec 

współpracow

ników, 

zwierzchnikó

w. 

Przeciwdziała 

potencjalnym 

zagrożeniom 

naruszeń 

BHP. 

Wrażliwy na 

potrzeby 

innych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                     
Załącznik nr 5 do Regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych w 
Urzędzie Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

KRYTERIA DODATKOWE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W 

URZĘDZIE GMINY 

1. ORGANIZACJA PRACY NA STANOWISKU I ORIENTACJA NA 

REALIZACJĘ ZADAŃ 

 

Definicja: Realizowanie zadań w kolejności uwzględniającej ich wagę i pilność 

(priorytety). Określanie sposobu realizacji zadań. Dobieranie niezbędnych zasobów 

umożliwiających realizację zadań. Dostosowywanie się do zmieniających się 

okoliczności, wytrwałość i zaangażowanie w realizację zadań. Maksymalne 

wykorzystanie czasu pracy. 

Poziom przyswojenia kompetencji 

  A B C D E 

  Brak 

umiejętności 

rozróżnienia 

zadań istotnych 

i nieistotnych. 

Nie zna i nie 

wykorzystuje 

dostępnych 

narzędzi do 

realizacji 

zadań. Nie 

potrafi 

pracować w 

zmieniających 

się 

Wolno 

wykonuje 

swoje zadania. 

Zdarza się 

błędne 

przypisanie 

priorytetu do 

zadań i 

przekraczanie 

terminów ich 

realizacji. Nie 

przewiduje 

możliwych 

konsekwencji, 

przeszkód w 

Dobrze 

wykorzystuje 

czas pracy. 

Zadania 

realizuje we 

właściwej 

kolejności, 

umiejętnie 

przypisuje 

priorytety 

wykonywanym 

zadanią. Na 

bieżąco stosuje 

aktualne 

narzędzia i 

Chętnie i z 

zaangażowanie

m wykonuje 

polecenia 

służbowe, 

sprawnie 

wykorzystuje 

czas pracy. W 

razie 

konieczności 

podejmuje się 

wykonywania 

dodatkowych 

zadań. 

Wykonuje 

Wychodzi z 

własną 

inicjatywą do 

wykonywania 

poleceń 

służbowych, 

czy zadań z 

poza swojego 

zakresu 

obowiązków w 

ramach 

ustalonych ram 

czasu pracy. 

Chętnie 

pomaga innym 



okolicznościach

, łatwo się 

zniechęca, brak 

własnych 

inicjatyw w  

rozwiązaniu 

problemu. Nie 

potrafi 

właściwie 

wykorzystać 

czas pracy. Nie 

wykonuje 

poleceń 

służbowych. 

wykonaniu 

zadania. 

Niechętnie 

wykonuje 

polecenia 

służbowe, 

wymaga stałej 

kontroli 

etapów 

realizacji 

zadania. Nie 

potrafi 

wykorzystać 

dostępnych 

zasobów 

umożliwiającyc

h realizację 

zadania. Małe 

zaangażowanie 

w realizację 

zadań. 

zasoby dla 

prawidłowej 

realizacji 

zadania (np. 

zmiana prawa, 

zmiana 

procedur, 

zmiana 

wytycznych, 

zaleceń 

Wójta). 

Samodzielnie 

doprowadza 

zadania do 

końca, 

realizuje 

wszystkie 

polecenia 

przełożonego. 

Angażuje się w 

realizację 

zadań. 

zadania przed 

wyznaczonym 

terminem. 

Nieschematycz

nie podchodzi 

do realizacji 

zadań, 

analizuje inne 

rozwiązania – 

określa ich 

wady i zalety. 

w 

pokonywaniu 

trudności w 

realizacji ich 

zadań. 

Przedstawia 

nowe 

rozwiązania 

usprawniające 

pracę na 

stanowisku, 

wdraża dobre 

praktyki. 

Nieschematycz

nie rozwiązuje 

napotkane 

problemy, 

dążąc do 

realizacji 

zadania przed 

wyznaczonym 

terminem.  

2. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE 

Definicja: Realizacja zadań w zespole przez: pomoc i doradzanie kolegom; 

postawa współpracy, a nie rywalizacji wobec pozostałych członkami zespołu; 

zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu; aktywne 

słuchanie innych, budowanie dobrych relacji w zespole; dbanie o przepływ 

informacji i zapewnienie ciągłości w realizacji zadań (przekazywanie zadań w razie 

planowanej nieobecności). Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 

Poziom przyswojenia kompetencji 

  A B C D E 

  Brak Współpraca Zapewnianie Kształtuje Z własnej 



współpracy w 

zespole, brak 

kształtowania 

dobrych relacji  

ze 

współpracowni

kami. 

Ukrywanie 

własnych 

błędów, 

unikanie 

odpowiedzialno

ści, bierność, 

brak 

wywiązywania 

się z 

przydzielonego 

zadania. Nie 

informowanie 

współpracowni

ków, 

przełożonych o 

potencjalnych 

zagrożeniach w 

realizacji 

zadania. 

Zawsze źle 

oceniany przez 

innych 

współpracowni

ków. 

tylko na 

polecenie 

przełożonego. 

Niechęć w 

dzieleniu się 

swoją wiedzą i 

umiejętnościa

mi z innymi, 

przesuwanie 

zadań na 

współpracowni

ków. Częste 

nie 

przekazywanie 

informacji 

niezbędnych 

do 

terminowego 

załatwienia 

sprawy. Brak 

zapewnienia 

ciągłości 

realizacji 

zadania. 

Narzuca swoje 

rozwiązania. 

Nieobiektywny. 

Często źle 

oceniany przez 

współpracowni

ków. 

ciągłości w 

realizacji zadań 

– 

przekazywanie 

zadań w razie 

planowanej 

nieobecności. 

Dbanie o 

budowanie 

dobrych relacji 

w zespole 

poprzez 

słuchanie 

innych. 

Równoprawne 

rozważanie 

wszystkich 

propozycji i 

wybór 

najlepszych 

rozwiązań, 

wykazuje 

partnerstwo i 

obiektywizm w 

dyskusjach. 

Często dobrze 

oceniany przez 

współpracowni

ków. Dzielenie 

się wiedzą i 

doświadczenie

m uzyskanym 

bardzo dobre 

relacje ze 

współpracowni

kami. Chętnie 

dzieli się 

wiedzą i 

doświadczenie

m. Zgłasza 

wnioski 

usprawniające 

prace zespołu. 

Przewiduje 

zagrożenia i 

informuje o 

nich z 

odpowiednim 

wyprzedzeniem 

w celu 

minimalizacji 

ryzyka ich 

wystąpienia. 

Zawsze dobrze 

oceniany przez 

pozostałych 

członków 

zespołu. 

inicjatywy 

pomaga i 

doradza 

kolegom. 

Zawsze dzieli 

się aktualną 

wiedzą i 

doświadczenie

m, pomaga 

innym w 

znajdowaniu 

wspólnych 

rozwiązań. 

Przewiduje 

potencjalne 

zagrożenia w 

realizacji 

zadania i 

zapobiega ich 

wystąpieniu. 

Skutecznie 

wdraża 

usprawnia 

pracy zespołu. 

Umiejętnie 

przekonuje do 

swoich 

rozwiązań 

(merytoryczna 

argumentacja). 

Bardzo dobrze 

i wysoko 



na szkoleniach 

i w pracy 

zawodowej. 

Potrafi 

przyznać się do 

błędu i 

wyciągać z 

niego wnioski. 

oceniany przez 

współpracowni

ków. 

3. WYKORZYSTANIE WIEDZY I DOSKONALENIE ZAWODOWE 

Definicja: Wykorzystanie wiedzy przy realizacji zadań na stanowisku, doskonalenie 

umiejętności i wiedzy. Samodzielne wyszukiwanie i pozyskiwanie wiedzy, 

korzystanie z dobrych praktyk, korzystanie z dostępnych źródeł informacji, 

rozwiązań technologii i programów, nastawienie na rozwój i aktualizację wiedzy. 

Poziom przyswojenia kompetencji 

  A B C D E 

  Brak 

aktualizacji 

swojej wiedzy, 

niechęć do 

szkoleń. Brak 

wykorzystania 

dostępnych 

zasobów i 

narzędzi. 

Bezmyślne 

wykorzystywani

e  gotowych 

wzorów innych 

dokumentów, 

pism itp. 

Nieznajomość 

procedur i 

Stara się 

wykorzystać 

dostępne 

zasoby i 

narzędzia, 

jednak nie 

potrafi 

zastosować ich 

do 

zrealizowania 

zadania. Niska 

jakość i 

skuteczność 

realizowanych 

zadań. 

Sporadyczny 

udział w 

Sprawne 

wykorzystanie 

wiedzy przy 

realizacji zadań 

na stanowisku. 

Samodoskonal

enie przy 

wykorzystaniu 

dostępnych 

narzędzi i 

zasobów. 

Samodzielne 

wyszukiwanie i 

pozyskiwanie 

informacji 

potrzebnych 

do realizacji 

Ciągły rozwój i 

aktualizacja 

wiedzy i 

umiejętności. 

Znajomość 

obowiązujących 

i aktualnych 

przepisów i 

procedur. 

Wszechstronny 

rozwój 

wykraczający 

poza własny 

zakres 

obowiązków i 

przekazywanie 

ważnych, 

Umiejętność 

przewidywania 

możliwych 

skutków. 

Posiada wiedzę 

w danej 

sprawie na 

poziomie 

specjalistyczny

m z 

umiejętnością 

analizy 

wynikającej z 

orzecznictwa i 

komentarzy. 

Wdraża dobre 

praktyk, 



przepisów 

obowiązujących 

na stanowisku. 

Brak 

merytoryczneg

o 

przygotowania 

warunkującego 

odpowiedni 

poziom 

realizowanych 

zadań. 

szkoleniach 

podnoszących 

kwalifikacje. 

Brak 

samodzielnych 

propozycji 

rozwiązania 

problemu, 

biernie 

oczekuje 

pomocy 

innych.  

zadania. 

Samodzielnie 

przygotowuje 

propozycje 

rozwiązania 

problemu/ 

zadania. 

aktualnych 

informacji 

współpracowni

kom, 

przełożonym. 

Samodzielnie 

rozwiązuje 

problemy, 

wykonuje 

zadania, 

przedstawia 

gotowe 

rozwiązania do 

akceptacji. 

Tylko w 

skomplikowany

ch sprawach 

korzysta z 

pomocy 

przełożonych i 

Radcy 

Prawnego. 

udoskonala 

pracę na 

swoim 

stanowisku. 

Występuje z 

inicjatywą i 

udziela 

pomocy służąc 

swoją wiedzą i 

umiejętnościa

mi. 

Samodzielnie 

wyszukuje 

potrzebne, 

zaktualizowane 

informacje – 

nawet na 

poziomie 

specjalistyczny

m. 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 do Regulaminu okresowej oceny pracowników                                                    
zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w tym 
kierowniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

                                                                                                                                                                                                          

KRYTERIA DODATKOWE DLA KIEROWNIKÓW 

 (możliwość wyboru również spośród kryteriów dodatkowych dla 

pracowników określonych w załączniku nr 5) 

1. KREATYWNOŚĆ I DECYZYJNOŚĆ 

Definicja: Inicjatywa w wyszukiwaniu informacji, proponowanie nowych rozwiązań 

w celu wykonania zadania. Umiejętność wyciągnięcia wniosków. Wypracowanie 

alternatywnych rozwiązań na podstawie analizy informacji w szczególności 

potencjalnego ryzyka. Podejmowanie decyzji i przyjmowanie odpowiedzialności 

za nie. Rozpoznawanie sytuacji kryzysowych i informowanie o nich. 

Podejmowanie działań zapobiegających kryzysowi, przewidywalność ryzyka 

wystąpienia sytuacji kryzysowych. Badanie różnych źródeł informacji. 

Poziom przyswojenia kompetencji 

  A B C D E 

  Brak 

inicjatywy w 

wyszukiwani

u informacji, 

brak analizy 

i wyciągania 

wniosków – 

krótkowzroc

zność. 

Bierność w 

rozwiązywan

iu 

problemów, 

nieprzewidy

Nieskuteczne 

poszukiwanie 

rozwiązań, 

analizowanie 

informacji, ale 

wyciąganie 

błędnych 

wniosków. 

Trudności w 

podjęciu decyzji. 

Dostrzega 

problemy, ale 

nie potrafi 

samodzielnie 

Sprawne 

wyszukiwanie 

informacji i 

opracowywanie 

rozwiązań, 

umiejętność 

wyciągania 

wniosków co do 

bieżących zadań, 

jak i ich skutków 

w przyszłości. 

Szybkie 

podejmowanie 

decyzji 

Inicjatywa w 

wyszukiwani

u rozwiązań 

różnych 

rozwiązań 

problemu. 

Szybka i 

trafna analiza 

informacji i 

formułowani

e wniosków. 

Przedstawian

ie 

alternatywny

Badanie 

różnych źródeł 

informacji, 

wybór 

najlepszych 

rozwiązań. 

Określanie 

ryzyka sytuacji 

kryzysowych i 

wdrażanie 

środków 

zapobiegającyc

h. 



walność 

skutków 

swoich 

działań, 

niedbałość o 

rozwiązywan

ie kryzysów. 

Brak 

zainteresow

ania 

problemami 

bieżącymi i 

potencjalny

mi na swoim 

stanowisku. 

znaleźć 

rozwiązania, 

oczekuje na 

pomoc innych. 

Realizacja zadań 

tylko bieżących 

(tu i teraz) i nie 

przewiduje 

skutków w 

przyszłości. 

ponoszenie 

odpowiedzialności 

za nie. 

Współdziałanie w 

rozwiązywaniu 

kryzysów i 

informowanie o 

nich. 

ch rozwiązań 

i wybór 

najlepszego. 

Rozpoznawa

nie i 

rozwiązywani

e sytuacji 

kryzysowych. 

Wdrażanie 

środków 

zapobiegawc

zych. 

2. ZARZĄDZENIE PERSONELEM I ZASOBAMI 

Definicja: Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów 

finansowych lub innych. Motywowanie pracowników do osiągania wyższej 

skuteczności i jakości pracy 

 

Poziom przyswojenia kompetencji 

  A B C D E 

  Brak 

umiejętności 

określenia 

potrzeb i 

wykorzystani

a zasobów 

finansowych 

lub innych w 

zakresie 

działania 

Zna potrzeby 

finansowe, ale 

brak 

umiejętności ich 

racjonalnego 

wykorzystania. 

Brak inicjatywy 

w pozyskiwaniu 

zasobów. Brak 

kontroli 

Zna i kontroluje 

na bieżąco 

wykonywanie 

zadań przez 

podległą kadrę. 

Prawidłowo 

określa potrzeby i 

wykorzystuje 

zasoby, w tym 

finansowe. Potrafi 

Przewiduje 

wszystkie 

możliwe 

problemy w 

sprawnym 

zarządzaniu 

zasobami. 

Występuje z 

inicjatywą 

pozyskania 

Inicjuje 

działania 

prorozwojowe, 

usprawniające i 

unowocześniają

ce 

funkcjonowanie 

jednostki/refera

tu. Wdraża 

dobre praktyki 



referatu/ 

jednostki. 

Brak 

rozeznania 

potrzeb 

podległych 

pracownikó

w. Brak 

skutecznej 

komunikacji 

z 

pracownika

mi i 

współpraco

wnikami. 

Brak 

współpracy 

z Wójtem. 

Brak wiedzy 

i 

umiejętności 

do 

zarządzania. 

Brak kontroli 

wszystkich 

zasobów 

wymaganyc

h do 

efektywnego 

działania. 

Brak 

sprawozdań 

wszystkich 

zasobów 

wymaganych do 

efektywnego 

działania. Brak 

nadzoru nad 

wykonywaniem 

zadań przez 

pracowników. 

Niewłaściwa 

organizacja 

pracy w 

referacie/jednos

tce. 

Nieterminowe 

sprawozdania i 

brak 

komunikacji z 

podległym 

personelem. 

Akceptuje 

przejawy działań 

mobbingujących

/ 

dyskryminującyc

h 

wykorzystać 

dostępne zasoby 

w sposób 

efektywny pod 

względem czasu i 

kosztów. 

Kontroluje 

wszystkie zasoby 

wymagane do 

efektywnego 

działania. 

Terminowo składa 

sprawozdania z 

działalności 

referatu/jednostki

. Zrozumiale 

tłumaczy 

wykonanie 

zadania 

podległym 

pracownikom i 

określa 

oczekiwany efekt 

działania. Określa 

potrzeby 

szkoleniowo – 

rozwojowe, 

bezstronny w 

ocenie. Zgodnie z 

przepisami 

planuje urlopy 

podległego 

nowych 

zasobów. 

Sprawnie i 

skutecznie 

kontroluje 

wszystkie 

zasoby. 

Przed 

terminem 

składa 

stosowne 

sprawozdani

a. Dobrze 

zarządza 

personelem, 

aktywnie 

przeciwdziała 

mobbingowi/ 

dyskryminacji 

w środowisku 

pracy.  

z zakresu 

kontroli 

zarządczej i 

przeciwdziałani

a 

mobbingowi/dy

skryminacji. 

Stale utrzymuje 

sprawną 

komunikację, 

współpracę i 

motywację w 

zespole. Przed 

terminem 

składa 

sprawozdania. 

Cieszy się 

zaufaniem i 

szacunkiem 

podległej 

kadry. 



lub błędne 

sprawozdani

a. Stwarza 

sytuacje 

konfliktowe 

w 

referacie/jed

nostce, 

które mogą 

nosić 

znamiona 

mobbingu 

lub 

dyskryminac

ji. 

personelu. 

Stymuluje 

pracowników do 

samodoskonalenia

. Dostrzega i 

sygnalizuje 

przełożonym 

jakiekolwiek 

przejawy 

mobbingu/dyskry

minacji. 

3. MYŚLENIE STRATEGICZNE I ZARZĄDZANIE WPROWADZANIEM 

ZMIAN 

Definicja: Tworzenia planów lub koncepcji realizowania celów na podstawie 

posiadanych informacji. Współpraca z Wójtem i realizacja założeń polityki lokalnej. 

Sprawne wprowadzanie zmian w referacie/jednostce.  

 

Poziom przyswojenia kompetencji 

  A B C D E 

  Brak 

koncepcji 

realizowania 

celów. Brak 

identyfikowa

nia 

fundamental

nych 

potrzeb i 

Nie uczestniczy 

w tworzeniu 

planów, 

koncepcji, 

strategii. 

Narzucone cele 

realizuje 

częściowo. Nie 

przewiduje 

Dostrzega trendy i 

powiązania 

między różnymi 

informacjami. 

Sprawnie 

oceniania i 

wyciąga wnioski z 

posiadanych 

informacji. 

Podejmuje 

inicjatywy we  

wprowadzani

u zmian. 

Podejmuje 

kroki 

zmniejszając

ych niechęć 

do 

Zachęca do 

wprowadzenia 

zmian. 

Przewiduje 

reakcje 

pracowników 

na 

wprowadzane 

zmiany. 



kierunków 

działania 

referatu/jed

nostki. Brak 

przewidywa

nia 

długotermin

owych 

skutków 

podjętych 

działań. Brak 

oceny 

ryzyka i 

korzyści 

różnych 

kierunków 

działania. 

Brak analizy 

zagrożeń. 

Niechęć do 

wprowadzan

ia zmian 

usprawniają

cych pracę 

referatu/jed

nostki. 

Budowanie 

barier przed 

wprowadzan

iem zmian. 

Stwarzanie 

konfliktów 

długoterminowy

ch skutków 

podjętych 

działań. Nie 

przewiduje 

problemów w 

realizacji celów. 

Realizuje tylko 

narzucone 

zmiany, 

kwestionuje cele 

wprowadzanych 

zmian. Brak lub 

zła współpraca z 

Wójtem 

(kwestionowanie 

decyzji, 

oportunizm, 

krytyka) 

Identyfikuje 

fundamentalne 

potrzeby i kierunki 

działania 

referatu/jednostek

. Przewiduje 

długoterminowe 

skutki podjętych 

działań. Planuje 

rozwiązywanie 

problemów i 

pokonywanie 

przeszkód. 

Analizuje 

okoliczności i 

kontroluje 

zagrożenia. 

Przeprowadza 

ocenę ryzyka i 

korzyści różnych 

działań. 

Uzasadnia 

konieczność 

wprowadzania 

zmian. Określa 

etapy i ramy 

czasowe 

wprowadzanych 

zmian. Wspiera 

innych w okresie 

wprowadzania 

zmian. Skupia się 

wprowadzan

ych zmian. 

Skupia się na 

wszystkich  

sprawach. 

Wszechstron

nie analizuje  

sprawy 

związane z 

wprowadzan

ymi 

zmianami. 

Przewiduje 

konflikty 

personalne 

związane z 

wprowadzan

ymi 

zmianami. 

Minimalizuje i 

ogranicza ich 

wpływ na 

zmiany. Z 

zaangażowan

iem 

współpracuje 

z Wójtem. 

Pełna 

realizacja 

polityki 

lokalnej. 

Wprowadzenie 

zmian w 

sposób 

pozwalający 

klientom 

urzędu 

osiągnąć 

pozytywne 

rezultaty. 

Zapobiega 

przewidywany

m konfliktom 

wśród 

pracowników w 

związku ze 

zmianami. 

Pomaga w 

zrozumieniu 

celu 

wprowadzania 

zmian. 

Aktywnie 

współpracuje z 

Wójtem w 

zakresie 

tworzenia i 

realizacji 

polityki 

lokalnej. 



we 

współpracy 

z Wójtem. 

Brak 

realizacji 

polityki 

lokalnej.  

na sprawach 

kluczowych 

związanych z 

wprowadzanymi 

zmianami. 

Rozwiązuje 

konflikty w 

referacie/ 

jednostce. Dobra 

współpraca z 

Wójtem. Realizuje 

główne cele 

polityki lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7do Regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie 
Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

ARKUSZ  OKRESOWEJ   OCENY   PRACOWNIKA 

DANE OCENIANEGO 

 

 

Imię 

 

Nazwisko 

 

 

Stanowisko pracy 

 

DANE OCENIAJĄCEGO 

 

 

Imię 

 

Nazwisko 

 

Stanowisko 

 

                      

              OCENA CZĄSTKOWA      

         Znacznie  
Poniżej 

Na 
Powyżej 

 Znacznie  
  

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE 

    

poniżej 
 

poziomie 
 

powyżej 
 

      Oczekiwań 

(B) 

Oczekiwań 

(D) 

  

     

Oczekiwań 

(A) 

Oczekiwań 

(C) 
 

Oczekiwa

ń € 
 

             

                     

        1  1,5-3 3,5-5 5,5-7 7,5-9   

          
punkt 

 
punkty punktów punktów 

  
punktów 

 

 Komunikatywność                     

 
 

                    

 

Rzetelność, sprawność, bezstronność w 

załatwianiu spraw publicznych                   

 
 

                    

 Postawa etyczna                   

                      

 KRYTERIA DODATKOWE WYBRANE PRZEZ                   



 OCENIAJĄCEGO            OCENA CZĄSTKOWA      

                       

 

 

                 

                 

                 

                

 

 

  
Średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych przyznanych za poszczególne kryteria 

oceny:         

                       

 PRZYZNANIE OCENY                     
                       

  Należy wstawić  
Liczba punktów stanowiąca średnią arytmetyczną 

          

  
znak „X” 

  
Ogólny poziom spełnienia kryteriów oceny 

  

   

ze wszystkich ocen cząstkowych 
    

  
w odpowiednie pole 

            

                      
    

od 1 punktu do 2 punktów 

   

znacznie poniżej oczekiwań 

     

            

    powyżej 2 punktów do 4 punktów     
poniżej 

oczekiwań      

    powyżej 4 punktów do 6 punktów    na poziomie oczekiwań      

    powyżej 6 punktów do 8 punktów    powyżej oczekiwań      

    powyżej 8 punktów do 9 punktów    
znacznie powyżej 

oczekiwań      

 OCENA OKRESOWA  

POZYTYWNA 

         

NEGATYWNA10) 

      

                  

                      

Opisowe uzasadnienie oceny:2 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

………………………………….     …………………………………………… 

 

        (miejscowość i data)                                         ( podpis oceniającego) 

 

 
2 Obowiązkowe przy ustaleniu oceny negatywnej 



  

Potwierdzenie odbioru Arkusza okresowej oceny przez Ocenianego  

 

Potwierdzam odbiór kopii niniejszego Arkusza oceny. 

 

 

 

  ………………………………………    ……………………………………              

        (miejscowość i data)                                                          (podpis ocenianego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Załącznik nr 8 do Regulaminu okresowej oceny pracowników zatrudnionych w 
Urzędzie Gminy Kawęczyn na stanowiskach urzędniczych, w tym  kierowniczych oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

ARKUSZ  SAMOOCENY 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika 

 

1. Imiona i nazwisko ………….…………………………………………................................... 

2. Komórka organizacyjna ……………………………………………………............................. 

3. Zajmowane stanowisko……………………………….................................................... 

II. Samoocena 

1. W skali od A do E dokonaj samooceny w poszczególnych kryteriach  

    (A-ocena najniższa, E – ocena najwyższa) 

Lp. Kryterium Poziom przyswojenia 

kompetencji - 

samoocena 

1. Komunikatywność  

2. Rzetelność, sprawność, bezstronność w załatwianiu 

spraw publicznych 

 

3. Postawa etyczna 

 

 

 Kryteria dodatkowe3   

1.  

 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 
                                                                                               

                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (data i podpis Ocenianego) 

 
3 Wskazane wcześniej przez Oceniającego w piśmie zawiadamiającym o ocenie 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2021 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28.01.2021r 

 

Regulamin okresowej oceny pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługowych 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługowych krócej niż 6 

miesięcy.  

2. Okresowej oceny nie przeprowadza się również w stosunku do 

pracowników , których przerwa w pracy (spowodowana usprawiedliwioną 

nieobecnością) wynosiła ponad 6 miesięcy w ocenianym okresie.  

3. Dla pracowników wymienionych w ust 1 i 2 pierwsza ocena jest 

sporządzana w terminie kolejnych ocen pozostałych pracowników za 

ostatni rok pracy. 

4. W przypadku pracownika, który w trakcie ocenianego okresu pracował na 

różnych stanowiskach pracy/w różnych referatach -oceny dokonuje 

aktualny przełożony w uzgodnieniu z poprzednim przełożonym. 

 

§ 2 

Okresowa ocena dotyczy wywiązywania się pracownika z obowiązków 

wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku przewidzianych 

w art. 100 Kodeksu pracy. 

 

§ 3 

Pracownik na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr, bezpieczeństwa i 

obronności gromadzi niezbędne dokumenty i druki dotyczące okresowej oceny 

pracowników. 

 

 



Cel okresowej oceny 

 

§ 4 

1. Celem okresowej oceny pracownika jest:  

a) zwiększenie efektywności pracy, 

b) poprawa jakości pracy,  

c) kształtowanie właściwych postaw pracowników,  

d) dostarczenie informacji mających na celu określenie poziomu kompetencji 

pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku,  

e) wskazanie mocnych i słabych stron pracownika,  

f) dostarczenie informacji umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji 

dotyczących awansów i wynagrodzeń oraz służących doskonaleniu i rozwojowi 

pracownika. 

 

 

Przebieg oceny 

 

§ 5 

1.Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony pracownika, zwany dalej 

Oceniającym. 

2. Uregulowania dotyczące podległości służbowej zawarte są w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu. 

 

Termin oceny 

 

§ 6 

1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz na rok, w miesiącu 

styczeń,  za okres poprzedniego roku. 

2. Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie  jest dzień 31 stycznia. 

Do tego dnia Oceniający zobowiązani są przekazać Arkusze okresowych ocen 

do Wójta.  



3. O terminie rozmowy Oceniany jest zawiadamiany na piśmie. Wzór 

zawiadomienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Wówczas ocena sporządzana jest 

w terminie 1 miesiąca  od dnia powrotu pracownika. O nowym terminie oceny 

pracownik jest niezwłocznie powiadamiany na piśmie. Kopię zawiadomienia 

dołącza się do Arkusza oceny. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

5. Pierwsza ocena w oparciu o niniejszy Regulamin będzie obejmować okres od 

01.01.2020r – 31.12.2020r. i zostanie przeprowadzona najpóźniej do 

19.02.2021r. 

 

Ocena negatywna 

§ 7 

1. W razie negatywnej oceny, pracownik ponownie poddawany jest ocenie, nie 

później niż przed upływem 6 miesięcy, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 

miesięcy, od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 

2. Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający i niezwłocznie 

powiadamia o tym ocenianego pracownika na piśmie. Kopie zawiadomienia 

dołącza się do Arkusza oceny. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny może skutkować nałożeniem kar 

porządkowych wynikających z kodeksu pracy, o ile możliwe jest zastosowanie 

prawidłowego trybu jej nałożenia (art. 109 KP). 

4. Uzyskanie pozytywnego wyniku ponownej oceny wyklucza jednak Ocenianego 

z możliwości uzyskania podwyżki wynagrodzenia oraz przyznania nagrody 

pieniężnej w roku dokonywania  oceny , o których mowa w § 9 ust.4a i b. 

 

 

 

 

 



Kryteria i wagi oceny 

 

§ 8 

1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest na podstawie niżej 

wymienionych kryteriów i przypisanych im punktów: 

a) Staranność i sumienność w wykonywaniu pracy (max 3 pkt)-  

- pełne wykorzystanie czasu pracy – 1 pkt , 

- praca wykonywana zgodnie z posiadanym doświadczeniem zawodowym i     

kwalifikacjami – 1 pkt, 

- systematyczne dokształcanie  - 1 pkt 

b) Stosowanie się do poleceń przełożonych – 1 pkt. 

c) Przestrzeganie ustalonego porządku pracy, przepisów Bhp i p/poż. (max. 4 

pkt)– 

- przestrzeganie  przepisów  Bhp i p/poż. – (1 pkt) 

- dbałość o należyty stan narzędzi, sprzętu (1 pkt),  

- utrzymanie porządku w miejscu pracy – (1 pkt) 

- stosowanie środków ochrony osobistej – (1 pkt); 

d) Dbałość o dobro zakładu (max. 2 pkt)–  

- własna inicjatywa w załatwieniu interesów pracodawcy np. w razie nagłej 

potrzeby pozostania w nadgodzinach bez polecenia, załatwianie innych 

pilnych spraw w interesie pracodawcy – 1 pkt,  

- ochrona mienia pracodawcy – 1 pkt. 

e) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego w pracy np. uprzejmość, 

życzliwość, wzajemna pomoc, (max. 2 pkt),  

-stosowanie w/w zasad wobec współpracowników, przełożonych- 1 pkt, 

- interesantów i podmiotów zewnętrznych – 1 pkt, 

f)  przestrzeganie regulaminu pracy, (w tym czasu pracy-m.in.: ustalanie 

zastępstw, planowanie urlopów, ilość i częstość wyjść prywatnych) –3  pkt 

 

2. Oceniający określa spełnianie danego kryterium i przyznaje przypisaną danemu 

kryterium liczbę punktów. Przyznawanie punktów odbywa się na zasadzie: 

spełnia/nie spełnia. 



Sposób przeprowadzania oceny 

 

§ 9 

1. Ocena pozytywna oznacza uzyskanie co najmniej 9 punktów.  

2. Ocena negatywna oznacza uzyskanie 8 punktów lub mniej. 

3. Oceniający sporządza uzasadnienie przyznanej oceny w przypadku przyznania 

oceny negatywnej. 

4. W wyniku przeprowadzonej oceny Oceniający może sporządzić:  

a) umotywowany wniosek o przyznanie wyższej kategorii zaszeregowanie 

(awans poziomy),  

b) umotywowany wniosek o przyznanie nagrody (pieniężnej), 

c) pismo wskazujące  obszary do doskonalenia wiedzy i umiejętności, 

d) umotywowany wniosek o pominięcie Ocenianego w podwyżce 

wynagrodzenia przyznawanej w roku dokonania oceny. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

 

1. Kopia Arkusza okresowej oceny dostarczana jest niezwłocznie Ocenianemu. 

Oceniany pracownik potwierdza na piśmie fakt jej otrzymania. 

2. Oryginał Arkusza okresowej oceny włącza się do akt osobowych 

Ocenianego. 

 

 

§ 11 

 

1. Ocenianemu przysługuje prawo odwołania się od oceny do Wójta Gminy, w 

terminie 7 dni od daty otrzymania oceny. 

2. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać uzasadnienie. 



3. Wójt rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia wniesienia. 

4. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się, albo dokonuje 

się oceny po raz drugi. 

5. Postanowienie ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy Oceniającym 

jest Wójt Gminy. 

 

§ 12 

 

            W stosunku do Ocenianego obowiązuje jawność oceny. 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

/-/ Jan Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracowników pomocniczych  i 
obsługowych 

 

 

…………………………………………………               Kawęczyn, dnia …………………………………….. 

   (oznaczenie pracodawcy) 

 

 

                                                                                          

………………………………………………………… 

                                                                                         (imię i nazwisko Ocenianego) 

 

                                                                                             

 

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ 

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr …………… z dnia ……………… w sprawie wprowadzenia w 

Urzędzie Gminy w Kawęczynie Regulaminu okresowej oceny pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługowych informuję Pana/ Panią, 

że w dniu   ………………………………* odbędzie się rozmowa oceniająca. 

 

                                                                               

……………………………………………… 

                                                                (imię, nazwisko i podpis Oceniającego) 

 

 

* Termin rozmowy należy wyznaczyć na co najmniej 2 dni przed terminem rozmowy. 

 

 

 

Kopię zawiadomienia dołącza się do Arkusza oceny 

 



                                                                                                                  

Załącznik nr 2 do Regulaminu okresowej oceny  pracowników pomocniczych  i 
obsługowych. 

 

 

 

…………………………………………………               Kawęczyn, dnia …………………………………….. 

   (oznaczenie pracodawcy) 

 

                                                                                            

………………………………………………… 

                                                                                                (imię i nazwisko Ocenianego) 

 

                                                                                             

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O NOWYM TERMINIE OCENY 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr …………… z dnia ……………… w sprawie wprowadzenia w 

Urzędzie Gminy w Kawęczynie Regulaminu okresowej oceny pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługowych informuję Pana/ Panią, 

że termin sporządzenia na piśmie okresowej oceny zostaje przesunięty na dzień 

………………... 

W tym samym dniu przeprowadzona zostanie również rozmowa oceniająca. 

 

 Przyczyną przesunięcia terminu oceny jest …………………………………………………… 

 

                                                                                 

……………………………………………… 

                                                                 (imię, nazwisko i podpis Oceniającego) 

 

Kopię zawiadomienia dołącza się do Arkusza oceny 



Załącznik nr 3 do Regulaminu okresowej oceny pracowników pomocniczych i  obsługowych 

 

 

                                                       

…………………………………………………               Kawęczyn, dnia …………………………………….. 

   (oznaczenie pracodawcy) 

 

 

                                                                                            

………………………………………………… 

                                                                                                (imię i nazwisko Ocenianego) 

 

        

 

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE  PONOWNEJ OCENY 

 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr …………… z dnia ……………… w sprawie wprowadzenia w 

Urzędzie Gminy w Kawęczynie Regulaminu okresowej oceny pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługowych informuję Pana/ Panią, 

że ponowna ocena okresowa, w tym rozmowa oceniająca, zostanie przeprowadzona 

w dniu………………………….. . 

 

                                                                               

……………………………………………… 

                                                            (imię, nazwisko i podpis Oceniającego) 

 

 

 

 

Kopię zawiadomienia dołącza się do Arkusza oceny 

 

 



Załącznik nr 4 do Regulaminu okresowej oceny  pracowników pomocniczych i  
obsługowych 

 

ARKUSZ  OKRESOWEJ   OCENY   PRACOWNIKA 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika 

1. Imiona i nazwisko…………..………………………………………….................................. 

2. Komórka organizacyjna ……………………………………………………........................... 

3. Zajmowane stanowisko …………………………………………………................................ 

4. Data zatrudnienia na stanowisku 

urzędniczym…………………………................................. 

II. Dane dotyczącego Oceniającego 

1. Imiona i nazwisko oceniającego…………………………………………............................... 

2. Stanowisko zajmowane przez 

oceniającego………………………………............................. 

III.  Określenie stopnia spełnienia przez Ocenianego kryteriów oraz 

przyznanie okresowej oceny 

 

Lp. Kryteria obowiązkowe Liczba 

otrzymanych 

pkt 

1. Staranność i sumienność w wykonywaniu pracy –

max.3pkt 

* pełne wykorzystanie czasu pracy,  

*praca wykonywana zgodnie z posiadanym 

doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami, 

*systematyczne dokształcanie 

 

 

2.  Stosowanie się do poleceń przełożonych – 1 pkt. 

 

 

3. Przestrzeganie ustalonego porządku pracy, przepisów 

Bhp i ppoż- max.4 pkt 

*przestrzeganie bhp i p/poż.; 

 



 *dbałość o należyty stan narzędzi, sprzętu, 

* porządek w miejscu pracy,  

*stosowanie środków ochrony osobistej .  

 

4 Dbałość o dobro zakładu –max.2 pkt. 

* własna inicjatywa w załatwieniu interesów pracodawcy 

np. zostawanie w nadgodzinach bez polecenia, 

* ochrona mienia pracodawcy  

 

 

5 Przestrzeganie zasad współżycia społecznego w pracy 

np. uprzejmość, życzliwość, wzajemna pomoc –-max.2 

pkt, 

 *wobec współpracowników, przełożonych  

 * wobec interesantów i podmiotów zewnętrznych 

 

6       

 

  Przestrzeganie regulaminu pracy ( w tym czasu pracy, 

zastępstwa, urlopy, wyjścia prywatne w godzinach 

pracy)- max.3 pkt 

 

 

Ogólna liczba przyznanych punktów  

OCENA POZYTYWNA  

OCENA NEGATYWNA  

V. Opisowe uzasadnienie oceny:4 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

    

   ………………......................   …………………................ 

        (miejscowość i data)                                                    ( podpis oceniającego) 

 

 

 
4 Obowiązkowe dla ustalonej oceny negatywnej 



 

VI. Potwierdzenie odbioru Arkusza okresowej oceny przez Ocenianego  

 

Potwierdzam odbiór kopii niniejszego Arkusza oceny. 

 

 

 ……………………………      ………………………………  

 (miejscowość i data)                                                                         (podpis ocenianego) 
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