
ZARZĄDZENIE NR 109/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 9 września 2020 r. 

w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1282) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie ustala szczegółowy sposób dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych 
pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

2. Zarządzenie, w szczególności: 

1) wskazuje cel dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych, 

2) ustala okresy, za które dokonywane są okresowe oceny kwalifikacyjne, 

3) ustala kryteria będące podstawą dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych, 

4) określa sposób dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych, 

5) ustala skalę ocen, 

6) określa tryb odwołania od okresowych ocen kwalifikacyjnych. 

3. Postanowienia zarządzenia dotyczą pracowników samorządowych zatrudnionych: 

1) w Urzędzie Gminy w Pysznicy, 

2) na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica, z wyjątkiem kierowników 
jednostek, których status prawny określają odrębne przepisy. 

§ 2. 1. Ocenie podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach: 

1) urzędniczych i stanowiskach pomocniczych, 

2) kierowniczych stanowiskach urzędniczych, 

2. Poddanie się ocenie jest obowiązkowe. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 3. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

2) bezpośrednim przełożonym – należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem pracowników, która jest 
uprawniona do dokonywania oceny, urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Pysznicy, 

3) ocenie - należy przez to rozumieć, sporządzoną na piśmie, okresową ocenę kwalifikacyjną pracownika 
samorządowego, 

4) pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika samorządowego podlegającego ocenie, 

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pysznica, 

6) stanowisku pracy - należy przez to rozumieć podstawowy element struktury organizacyjnej ze ściśle 
przyporządkowanym zakresem zadań, uwidoczniony w schemacie graficznym obrazującym wewnętrzną 
strukturę Urzędu Gminy w Pysznicy, 

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1282). 

Rozdział 2. 
Cel dokonywania ocen 

§ 4. 1.  Ocena pracowników to jedna z ważniejszych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. 
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2. Ocena służy zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego pracowników samorządowych. 

3. Ocena pomaga zidentyfikować źródła problemów występujących w miejscu pracy. 

4. Ocena daje możliwość korygowania, a także utrwalania pożądanego sposobu pracy pracownika 
samorządowego 

§ 5. Celem oceny jest możliwie optymalne wykorzystanie kapitału pracowniczego poprzez pozyskanie 
informacji na temat: 

1) mocnych i słabych stron pracownika, 

2) wyników pracy pracownika, 

3) przydatności zawodowej pracownika na danym stanowisku pracy. 

§ 6. Wyniki oceny powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji w przedmiocie awansowania, 
przemieszczania, wynagradzania, nagradzania, rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, karania, zwalniania 
pracowników. 

Rozdział 3. 
Okresy, za które jest dokonywana ocena 

§ 7. 1.  Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Oceny 
dokonuje się za okres od poprzednio dokonanej oceny z tym, że okres ten nie może być dłuższy niż 24 miesiące 
poprzedzające miesiąc w którym dokonywana jest ocena. 

2. W przypadku wystąpienia, w szczególności: 

1) istotnej zmiany zakresu czynności ocenianego pracownika, 

2) zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego uprawnionego do dokonywania ocen, oceny dokonuje 
się, odpowiednio, za okres od dnia powierzenia nowego zakresu czynności lub od dnia objęcia stanowiska. 

3. Okres oceny nie może być krótszy niż 6 miesięcy. 

4. W indywidualnych przypadkach termin dokonywania oceny może ulec zmianie w sytuacji 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego pracownika, uniemożliwiającej dokonanie oceny. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dokonanie oceny następuje niezwłocznie, po stawieniu się 
pracownika do pracy. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 i 6, odpowiedzialność za dokonanie oceny spoczywa na 
bezpośrednim przełożonym. 

Rozdział 4. 
 Kryteria dokonywania ocen 

§ 8. 1.  Oceny dokonuje się według kryteriów ustalonych niniejszym zarządzeniem. 

2. Przy dokonywaniu oceny stosuje się: 

1) kryteria podstawowe - wspólne dla wszystkich pracowników, 

2) kryteria dodatkowe - odrębne w stosunku do: 

a) pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych, 

b) pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych. 

3. Wykaz kryteriów oceny określa załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 9. Kryteria oceny odnoszą się bezpośrednio do wywiązywania się pracownika z obowiązków określonych 
w  art. 24  i  25 ust. 1 ustawy oraz obowiązków wynikających  z zakresu  czynności  na zajmowanym 
stanowisku pracy. 

Rozdział 5. 
 Sposób dokonywania ocen 

§ 10. 1.  Oceny dokonuje się na piśmie. 

2. Oceny dokonuje bezpośredni przełożony pracownika. Bezpośredni przełożony nie może być zastąpiony 
przez inną osobę. 
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§ 11. Oceny dokonuje się z wykorzystaniem arkuszy okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika 
samorządowego, których wzór określają załączniki do zarządzenia. 

§ 12. Wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego zatrudnionego na   
stanowisku urzędniczym lub pomocniczym określa załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§ 13. Wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego zatrudnionego na 
kierowniczym stanowisku urzędniczym określa załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

§ 14. Dokonanie oceny polega, w szczególności, na: 

1) przyznaniu pracownikowi określonej liczby punktów za spełnianie ustalonych kryteriów, 

2) określeniu sposobu wywiązywania się przez pracownika z obowiązków, według ustalonej skali ocen, 

3) przyznaniu oceny, 

4) omówieniu z pracownikiem wyników oceny. 

§ 15. 1.   Pracownikowi, za spełnienie jednego kryterium przyznaje się od 0 do 5 punktów. 

2. Maksymalna liczba punktów, którą pracownik może uzyskać w wyniku oceny wynosi 50 punktów. 

3. Przyznana ogólna suma punktów wskazuje na sposób wywiązywania się przez pracownika 
z obowiązków. 

Rozdział 6. 
Skala ocen i przyznanie oceny 

§ 16. Przyznanie oceny następuje z uwzględnieniem skali ocen : 

1) bardzo dobry - jeżeli pracownik wykonywał wszystkie obowiązki w sposób często przewyższający 
oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonywał je zgodnie 
z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny 
wymienione w części B, dobry - jeżeli pracownik wykonywał wszystkie obowiązki w sposób 
odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów 
oceny wymienionych w części B, 

2) zadowalający - jeżeli pracownik większość obowiązków wykonywał w sposób odpowiadający 
oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione 
w części B, 

3) niezadowalający - jeżeli pracownik nie wykonywał obowiązków, bądź sposób ich wykonywania 
nie odpowiadał oczekiwaniom. W trakcie  wykonywania  obowiązków  nie spełniał  wcale, bądź spełniał 
rzadko kryteria oceny wymienione w części B. 

§ 17. Przyznanie oceny polega na ustaleniu oceny: 

1) pozytywnej - w przypadku bardzo dobrego, dobrego lub zadowalającego poziomu wykonywania 
obowiązków przez pracownika 

2) negatywnej - w przypadku niezadowalającego poziomu wykonywania obowiązków przez pracownika. 

§ 18. 1.   Bezpośredniemu przełożonemu przysługuje prawo sporządzenia pisemnego uzasadnienia 
dokonanej oceny. 

2. Uzasadnienie może, w szczególności, charakteryzować sposób podejścia pracownika do wykonywanych 
obowiązków, odpowiadając na pytania: 

1) jakie są mocne i słabe strony pracownika, 

2) jakie są przyczyny osiąganych przez pracownika efektów pracy, 

3) czy i gdzie występują luki w potencjale pracownika i w jaki sposób można je zlikwidować. 

3. W uzasadnieniu można uwzględnić m.in. wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,  wyniki 
audytów oraz wyniki badania skarg. 

§ 19. 1.   Po dokonaniu oceny, bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenę Sekretarzowi oraz 
ocenianemu pracownikowi pouczając o prawie złożenia odwołania do Wójta w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia oceny. 

Id: FA2D530A-93E7-4DC5-B09D-1CDC808D936F. Podpisany Strona 3



2. Bezpośredni przełożony omawia z pracownikiem wyniki oceny. 

3. Fakt zapoznania się z oceną, pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem w części D arkusza 
okresowej oceny kwalifikacyjnej. 

Rozdział 7. 
Tryb odwołania od oceny 

§ 20. 1.   Pracownikowi od dokonanej oceny przysługuje  prawo złożenia odwołania do Wójta, w terminie 
7 dni od dnia doręczenia oceny. 

2. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. W przypadku uwzględnienia 
wniesionego odwołania, Wójt ocenę zmienia albo dokonuje ponownej oceny. 

§ 21. 1.  W przypadku uzyskania przez pracownika negatywnej oceny, ponownej oceny pracownika 
dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 

2. Uzyskanie przez  pracownika  ponownej  negatywnej  oceny,  powoduje  rozwiązanie  umowy  o pracę 
zawartej z tym pracownikiem, z zachowaniem okresów wypowiedzenia. 

§ 22. Niezwłocznie po dokonaniu oceny, arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika 
samorządowego włącza się do akt osobowych pracownika. 

§ 23. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pysznica. 

§ 24. Traci moc zarządzenie: 

᠆ Zarządzenie nr 32/2009 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 maja 2009 r. 

᠆ Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Pysznica z dnia 2 lutego 2012 r. 

§ 25. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 9 września 2020 r. 

Wykaz kryteriów 
okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach 

urzędniczych, pomocniczych i kierowniczych 

Kryteria podstawowe - wspólne dla wszystkich pracowników: 

 Kryterium Opis kryterium 
 
1. 

 
Sumienność, 
sprawność 
i bezstronność 

-wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie 
-dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych 
zadań umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy 
-wykonywanie zadań bez zbędnej zwłoki 
-obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych 
źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów 
 i informacji. 
-umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich klientów 

 
2. 

 
Wiedza 
specjalistyczna oraz 
umiejętność 
stosowania 
odpowiednich 
przepisów 

-posiadanie wiedzy specjalistycznej warunkującej odpowiedni poziom 
merytoryczny realizowanych zadań 
-znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania 
obowiązków 
-umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od 
rodzaju sprawy 
-skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia 
kwalifikacji 

 
3. 

 
Komunikatywność 
oraz pozytywne 
podejście 
do klientów 
i współpracowników 

-umiejętność budowania kontaktu z inną osobą poprzez okazanie 
poszanowania drugiej osobie, zainteresowania jej opiniami, próbę 
aktywnego zrozumienie jej sytuacji 
-udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi 
-formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie 
(dostosowanie sposobu komunikowania się do odbiorcy) 
-umiejętność indywidualnego  podejścia  do  współpracowników  
i klientów 

 
4. 

 
Planowanie 
i organizowanie pracy 

-planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań 
-precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych 
działania 
-ustalanie priorytetów działania 
-efektywne wykorzystywanie czasu pracy 

 
5. 

 
Postawa etyczna 

przestrzeganie zasad postępowania zawartych w Kodeksie Etyki 
Pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy 
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Kryteria dodatkowe - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych 

 Kryterium Opis kryterium 
 
1. 

 
Samodzielność i 
umiejętność 
podejmowania 
decyzji 

-umiejętność samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji 
-umiejętność formułowania wniosków  i  proponowania  rozwiązań  w celu 
wykonania zleconego zadania 
-umiejętność podejmowania trafnych decyzji na podstawie sprawdzonych 
informacji 

 
2. 

 
Umiejętności 
analityczne 

umiejętne stawianie hipotez i wyciąganie wniosków poprzez analizowanie  
i interpretowanie danych: 
-rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych 
-dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów 
analizowanych i interpretowanych danych 
-prawidłowe interpretowanie i umiejętność właściwego wykorzystania 
danych  pochodzących  z  dokumentów,  opracowań  i raportów 
-prezentowanie w optymalny sposób danych i  wniosków 
z przeprowadzonej analizy 

 
3. 

 
Inicjatywa 
i kreatywność 

-umiejętność i skłonność poszukiwania obszarów wymagających zmian 
 i informowanie o nich 
-otwartość na zmiany, poszukiwanie i  tworzenie nowych koncepcji  
i rozwiązań 
-rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytuacjami 
-inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów 
działania 
-wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych 
rozwiązań ulepszających proces pracy 

 
4. 

 
Umiejętność 
współpracy 

-w razie potrzeby udzielanie pomocy i doradzanie współpracownikom 
-występowanie z inicjatywą pomocy 
-rozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania 
zadań 
-umiejętność zgłaszania wątpliwości 
-stosowanie rzeczowej argumentacji w sprawach, w których prezentowane 
są zróżnicowane opinie 
-wyciąganie i formułowanie konstruktywnych wniosków 
-aktywne słuchanie, wzbudzanie zaufania 
-umiejętność przyjmowania słusznych uwag krytycznych 

 
5. 

 
Kultura osobista 
w miejscu pracy 

-dbałość o odpowiednie zachowanie w różnych sytuacjach 
-dbałość o właściwy stosunek do innych ludzi 
-dbałość o swój wygląd zewnętrzny i odpowiedni ubiór w pracy 
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Kryteria dodatkowe - dla pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych 

 Kryterium Opis kryterium  
1. Planowanie 

i organizowanie pracy zespołu 
-precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz 
ram czasowych działania 
-ustalanie priorytetów 
-koordynowanie pracy 
-kontrolowanie wykonywania zadań 
-sprawowanie skutecznego nadzoru 
-podnoszenie jakości realizowanych zadań 

2. Zarządzanie pracownikami i innymi 
zasobami 

Motywowanie pracowników  do osiągania wyższej 
skuteczności i jakości pracy poprzez: 
-zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie    
odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie 
realnych terminów ich wykonania oraz określanie 
oczekiwanego efektu działania 
-komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących 
jakości ich pracy 
-traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny 
sposób 
-zachęcanie do wyrażania własnych opinii oraz 
włączanie w proces podejmowania decyzji 
-dopasowywanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań 
pracowników do istniejących możliwości 
-łagodzenie konfliktów, tworzenie atmosfery 
współpracy i współdziałania 
-rozpoznawanie mocnych i słabych stron 
pracowników, wspieranie ich rozwoju w celu poprawy 
jakości pracy 
 
odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie  
i wykorzystanie zasobów rzeczowych i finansowych, 
poprzez: 
-określenie i pozyskiwanie zasobów, 
-alokację i wykorzystanie zasobów w sposób 
efektywny pod względem czasu i kosztów 
-kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do 
efektywnego działania 

3. Inicjatywa 
i kreatywność 

-umiejętność i wola poszukiwania obszarów 
wymagających zmian i informowanie o nich 
-otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie 
nowych koncepcji i rozwiązań 
-rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań 
między sytuacjami 
-inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości 
lub sposobów działania 
-wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do 
tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces 
pracy 

4. Radzenie sobie w sytuacjach 
stresujących 

-umiejętność opanowania lub zredukowania stresu 
-umiejętność działania w sytuacji podwyższonego 
stresu 
-umiejętność nie przenoszenia negatywnych emocji na 

Id: FA2D530A-93E7-4DC5-B09D-1CDC808D936F. Podpisany Strona 3



innych 
5. Kultura osobista w miejscu pracy -dbałość o odpowiednie zachowanie w różnych 

sytuacjach 
-dbałość o właściwy stosunek do innych ludzi 
-dbałość o swój wygląd zewnętrzny i odpowiedni 
ubiór w pracy 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2020 

                                                            Wójta Gminy Pysznica 

                                                                z dnia 9 września 2020 r.   
 

Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej 

 

pracownika samorządowego 

zatrudnionego na stanowisku urzędniczym lub pomocniczym 

 

w Urzędzie Gminy w Pysznicy 

Część  A 

Dane dotyczące ocenianego pracownika 

 

Imię ………………………… Nazwisko …………………………………………………... 

Nazwa referatu 

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

Nazwa zajmowanego stanowiska 

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

Data zatrudnienia pracownika w Urzędzie Gminy w Pysznicy .......……...…………………... 

Data zatrudnienia pracownika na stanowisku urzędniczym  ….…...………………………….. 
 

Dane dotyczące poprzedniej oceny 

 

Ocena ……………………………………………. 

Data sporządzenia …...….…………….…………. 

 
 

Część B 

Kryteria oceny i punktacja (od 0 do 5 punktów) 

 

 

Lp. 
 

Kryteria podstawowe 

Przyznana 

liczba 

punktów 

 

Kryteria dodatkowe 

Przyznana 

liczba 

punktów 

1. Sumienność, sprawność 

i bezstronność 

 Samodzielność i umiejętność 

podejmowania decyzji 

 

2. Wiedza specjalistyczna oraz 

umiejętność stosowania 
odpowiednich przepisów 

 Umiejętności analityczne  

3. Komunikatywność oraz 

pozytywne podejście do 
klientów i współpracowników 

 Inicjatywa i kreatywność  

4. Planowanie i organizowanie 
pracy 

 Umiejętność współpracy  

5. Postawa etyczna  Kultura osobista w miejscu 
pracy 

 

Suma: 
 

Suma: 
 

 

O g ó ł e m,  za spełnianie ustalonych kryteriów, przyznano ................................. punktów.
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Część  C 

Określenie sposobu wywiązywania się z obowiązków oraz przyznanie oceny 
 

Liczba 
punktów 

Sposób wywiązywania się z obowiązków Skala ocen 

 

45 - 50 
Pracownik    wykonywał    wszystkie    obowiązki    niejednokrotnie w 

sposób przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się  

wykonywania   zadań   dodatkowych   i   wykonał   je   zgodnie   z 

ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale 

spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B 

 

bardzo dobry 

 

36 - 45 
Pracownik wykonywał wszystkie obowiązki w sposób odpowiadający 

oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał 

większość kryteriów oceny wymienionych w części B 

 

dobry 

 

26 - 35 
Pracownik większość obowiązków wykonywał w sposób 

odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków 

stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B 

 

zadowalający 

 

do 25 
Pracownik nie wykonywał obowiązków, bądź sposób ich 

wykonywania nie odpowiadał oczekiwaniom. W trakcie wykonywania 

obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny 

wymienione w części B 

 

niezadowalający 

 

Oceniam wykonywanie obowiązków przez pracownika jako  ………………….…………………... 

i przyznaję ocenę: …………………………………………………………………………………... 
 

 

UZASADNIENIE 

 

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

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

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

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

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

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

 
…………………………… ……………..………..………… 

(data dokonania oceny) (czytelny podpis lub pieczątka 
i podpis bezpośredniego przełożonego) 

 

 
Część  D 

Potwierdzam, iż zapoznałem(łam) się z arkuszem okresowej oceny kwalifikacyjnej. 

 

 

 

…………………………… ……………..………..………… 
(data dokonania oceny) (czytelny podpis pracownika) 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2020 

                                                            Wójta Gminy Pysznica 

                                                                z dnia 9 września 2020 r.   
 

   Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej 

 

pracownika samorządowego zatrudnionego na 

kierowniczym stanowisku urzędniczym 
 

w Urzędzie Gminy w Pysznicy / jednostce organizacyjnej Gminy Pysznica* 

 

Część  A 

Dane dotyczące ocenianego pracownika 

 

Imię ………………………… Nazwisko …………………………………………………… 

Nazwa referatu/ jednostki organizacyjnej Gminy Pysznica* 

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

Nazwa zajmowanego stanowiska 

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

Data zatrudnienia pracownika w Urzędzie Gminy w Pysznicy/ jednostce organizacyjnej 

Gminy Pysznica* .........................……………..……………………………………………… 

Data zatrudnienia/awansu pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze 

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

Dane dotyczące poprzedniej oceny 

 

Ocena ……………………………… Data sporządzenia …...….…………….………… 
 

Część B 

Kryteria oceny i punktacja (od 0 do 5 punktów) 

 

Lp. 
 

Kryteria podstawowe 

Przyznana 

liczba 

punktów 

 

Kryteria dodatkowe 

Przyznana 

liczba 

punktów 

1. Sumienność, sprawność 

i bezstronność 

 Planowanie i organizowanie 

pracy zespołu 

 

2. Wiedza specjalistyczna oraz 

umiejętność stosowania 

odpowiednich przepisów 

 Zarządzanie pracownikami i 
innymi zasobami 

 

3. Komunikatywność oraz 

pozytywne podejście do 

klientów i współpracowników 

 Inicjatywa i kreatywność  

4. Planowanie i organizowanie 

pracy 

 Radzenie sobie w sytuacjach 

stresujących 

 

5. Postawa etyczna  Kultura osobista w miejscu 

pracy 

 

Suma: 
 

Suma: 
 

 

O g ó ł e m,  za spełnianie ustalonych kryteriów, przyznano ................................. punktów.
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Część  C 

Określenie sposobu wywiązywania się z obowiązków oraz przyznanie oceny 
 

Liczba 
punktów 

Sposób wywiązywania się z obowiązków Skala ocen 

 

45 - 50 

Pracownik    wykonywał    wszystkie    obowiązki    niejednokrotnie w 

sposób przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się  

wykonywania   zadań   dodatkowych   i   wykonał   je   zgodnie   z 

ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale 

spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B 

 

bardzo dobry 

 

36 - 45 

Pracownik wykonywał wszystkie obowiązki w sposób odpowiadający 

oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał 

większość kryteriów oceny wymienionych w części B 

 

dobry 

 

26 - 35 

Pracownik większość obowiązków wykonywał w sposób 

odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków 

stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B 

 

zadowalający 

 

do 25 

Pracownik nie wykonywał obowiązków, bądź sposób ich 

wykonywania nie odpowiadał oczekiwaniom. W trakcie wykonywania 

obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny 

wymienione w części B 

 

niezadowalający 

 

Oceniam wykonywanie obowiązków przez pracownika jako  ………………….…………………... 

i przyznaję ocenę: …………………………………………………………………………………... 
 

 

UZASADNIENIE 
 

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

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

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

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

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

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

 
…………………………… ……………..………..………… 

(data dokonania oceny) (czytelny podpis lub pieczątka 
i podpis bezpośredniego przełożonego) 

 

 
Część  D 

Potwierdzam, iż zapoznałem(am) się z arkuszem okresowej oceny kwalifikacyjnej. 
 

 

…………………………… ……………..………..………… 
(data dokonania oceny) (czytelny podpis pracownika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*określić właściwe 
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