
                                                                        Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2005
                         Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z

dnia  30 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia procedury
oceny pracowników zatrudnionych   w Starostwie

Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Procedura oceny pracowników zatrudnionych
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Procedura  oceny  pracowników  pozwala  ocenić  skuteczność  działań
pracowników  oraz  jakość  i  efektywność  ich  pracy.  Ponadto  wymusza  ona
systematyczny  kontakt  przełożonego  z  pracownikiem,  co  stwarza  okazję  do
zaprezentowania własnych pomysłów usprawniających pracę,  a kadrę  kierowniczą
zmusza  do  dokonania  kontroli  wewnętrznej.  Pozwala  to  rozpoznać  potrzeby
szkoleniowe i aspiracje zawodowe podwładnych.

1. Cele oceny pracowników

Procedura ma na celu:

1. Zgromadzenie informacji na temat słabych i mocnych stron pracownika.
2. Eliminowanie zachowań i postaw negatywnych.
3. Właściwe planowanie szkoleń i polityki kadrowej.
4. Motywowanie pracownika.

2. Główne zasady procedury oceny 

• Powszechno ść  - ocena dotyczy  pracowników  wszystkich wydziałów i 
                                    i referatów 

• Klarowno ść       - cel oceny jest znany i jednoznaczny dla wszystkich
                                   uczestników oceny(ocenianych i oceniających)

• Cykliczno ść      - ocena jest przeprowadzana  regularnie, w powtarzalnych 
                                  (rocznych ) odstępach czasu

• Jawno ść           -  pracownicy znają cel i kryteria oceny; procedurę  oceniania
i 

                                   konsekwencje wynikające z oceny; otrzymują informację
                                   zwrotną dotyczącą własnej oceny

• Poufno ść         -   wszyscy pracownicy posiadają pełną gwarancję  poufności
oceny                    własnej oceny, 

• Obiektywizm   -   zastosowane narzędzia i procedura zapewniają           
                                   bezstronność ocen



II. PRZEBIEG PROCEDURY OCENY

Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz w roku z tym, że w razie
negatywnej oceny pracownik może być poddany następnej ocenie nie wcześniej niż
po upływie trzech miesięcy i nie później niż po upływie sześciu miesięcy.

      1. Osoby podlegaj ące ocenie

Ocenie  podlegają  pracownicy  zatrudnieni  na  umowę  o  pracę  na  czas
nieokreślony pod warunkiem, że przepracowali  w Starostwie co najmniej 6 miesięcy.

      2. Osoby nie podlegaj ące ocenie

• Starosta, Wicestarosta, Skarbnik
• pracownicy będący w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
• pracownicy,  z  którymi   została  zawarta  umowa  na  czas  określony,  na

zastępstwo lub na okres próbny
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

         3.   Oceny pracy dokonuj ą:

a) Starosta lub Wicestarosta – wobec pracowników na samodzielnych
stanowiskach i naczelników komórek organizacyjnych

b) Starosta lub Wicestarosta  – wobec naczelnika Wydziału
Organizacyjnego (w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady)

c) Naczelnicy komórek organizacyjnych – wobec podległych  im
pracowników

         4.   Ustalenie terminu oceny

1. Starosta wyznacza termin przeprowadzania oceny.
2. O zamiarze dokonania oceny Starosta informuje pracowników nie później niż

30 dni przed ustaloną datą.

5. Przebieg procedury

1. Przełożony  wybiera  z  wykazu  5  kryteriów  oceny,  najistotniejszych  do
prawidłowego  wykonywania  obowiązków  na  stanowisku  pracy  ocenianego
pracownika.

2. Wybrane  kryteria  i  informację  o  terminie  sporządzenia  oceny  na  piśmie
oceniający wpisuje do  arkusza okresowej oceny pracownika, Po dokonaniu



powyższych czynności oceniający niezwłocznie przekazuje arkusz Staroście w
celu zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny.

3.  Oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu pracownikowi kopię arkusza
z zatwierdzonymi kryteriami oceny.

4. Arkusz oceny jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

      5.  W przypadku przeprowadzenia ponownej oceny w trybie odwoławczym, do
akt pracownika włącza się ocenę ostateczną.

                 6. Rozmowa oceniaj ąca

      Rozmowa oceniająca powinna być przeprowadzona w formie dialogu, podczas
którego pracownik i przełożony omawiają każdy element z zakresu obowiązków  tak,
aby ustalić sposoby poprawy sytuacji, rozwoju pracownika oraz wyznaczyć cele na
przyszłość.

Na  podstawie  rozmowy  oceniający  w  ciągu  2  dni  wypełnia  arkusz  oceny
pracownika wg obowiązującej punktacji.

                 7. Tryb odwołania

1. Pracownik  zapoznaje  się  z  oceną  i  ma  prawo  wniesienia  odwołania   do
Starosty w terminie 7 dni od zapoznania się z oceną.

2. Nie  odrzucenie  odwołania  w  terminie  14  dni  jest  równoznaczne  z  jego
uwzględnieniem i zmianą zapisów w arkuszu ocen.

III.  NARZĘDZIA OCENY  PRACOWNIKA

1. Ocena   pracownika  dokonywana  jest  w  oparciu  o  Arkus z  okresowej
oceny pracownika, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ocena dokonywana jest  na podstawie kryteriów obowiązkowych i  kryteriów
wybranych  przez  przełożonego.  Wykaz  kryteriów  obowi ązkowych  i
kryteriów do wyboru  stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

3. Skala ocen pracownika przyznawanych za poszczególne  kryteria 

ocena celująca         --   6 pkt.  ocena zadowalająca     – 3 pkt.

ocena bardzo dobra –   5 pkt.  ocena niezadowalająca – 2 pkt.

ocena dobra              –  4 pkt.  ocena negatywna          – 1 pkt.



      4. Tabela rozpi ętości punktów

Rozpi ętość punktów Punkty dla
pracowników

Punkty dla
naczelników i

kierowników jednostek
wybitny 60 -55 60-58

wyróżniający się 54-50 57-55

dobry 49-45 54-50

poprawny 44-40 49-45

zadowalający 39-30 44-40

niezadowalający poniżej 30 poniżej 40

                            IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Z  postanowieniami  niniejszej  procedury  zapoznaje  się  pracowników  przed
każdą  oceną  poprzez przekazanie  kopii  naczelnikowi  wydziału,  którego zadaniem
jest zapoznanie z nią  podległych pracowników.


