
ZARZĄDZENIE Nr 74lI0
WOJTA GMINY KRUKLANKI

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zasad oceny pracownik w i jednostki przez petent w

Napodstawie art.31 wzw. zafi".33 ust.3 i 5 ustawy zdnta 0B marca1990 r. o Samorządzie
gminnym (tj: Dz.U. z2001 r. Nr 14Ż poz. 1591 zpoźn. Zm.) oraz na podstawie ustawy z dnla2I
listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z2008 r. Nr 223, poz. 145B ze zm.)
zarządzam' co następuj e :

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej ' skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
wprowadza się zasady oceny pracownikow i urzędu przez petent w w Urzędzie Gminy W
Kruklankach.

$1
1. Pracownicy orazjednostka jako całość podlegają ocenie zewnętrznej petent w.
2. ocena moŻe byc formułowana w przypadku kaŻdorazowej czynności wykonywanej ptzez

pracownika z udziałem petenta.
3. W tym celu pracownik informuje petenta o mozliwości sformułowania oceny i przekazuje

lub wskazuje miejsce znajdowania się arkusza oaeny. Wzor arkuszą oceny stanowi załącznik
do zarządzenia.

4. Arkusz oceny jest anonimowy.
5. Wypełniony arkusz będzie moŻna zostawic w przygotowanyclr do tego celu oznakowanych

skrzynkach (znajdujących się w budynku Urzędu Gminy), przesłac pocztąna adres Urzędu
Gminy lub osobiście dostarczy do sekretariatu, o ezym pracownik poucza klierrta.

$2
Anallzy treści arkusza oceny dokonują:
a)w przypadku oceny pracownika - j.go przełozony,
b)w przypadku oceny komorki merytorycznej - j.j kierownik.
Wyniki analizy brane Są pod uwagę przy ocenie okresowej pracownika oraz przy
podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania danej komorki merytorycznej.
Wyniki analrizy brane są pod uwagę przy ocenie funkcjonowania struktury organizacyjnej
j ednostki.

s3
Zaruądzenie wchodzi w Życie z dnienr podjęcia, Zmocąobowiązującąod dnia 1 stycznta20IIr.

$4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowl Gminy.
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Załączni|<
do zarządzenia Nr 74ll0
z dnia 28 grudnia 2010r.

Ankieta oceny pracy urzędu i urzędnika (anonimowa)

Rodzaj Sprawy załatwtanej w Urzędzie

Komork a or ganizacyjna:

(nazwakom rki)
Pracownik:

Ocena*:

wę właściwej rubryce wstawiĆkrryŻyk

Profesj o nalizm obsługi

Terminowo ść załatwienia sprawy

Szybkoś c załatwienia Sprawy

ZaangaŻo wani e pr ac o wni ka

Kultura osobista pracownika

(imię i nazwisko)

Propozycje zmian
(w zakresie struktury organizacyjnej i sposobu zalatvviania spraw):

(między innymi wskazac powody braku oceny pozytywnej)


