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Kryteria oceny 

 
 

Kryterium   Opis kryterium 

1.Sumienność  
 
 
. 
 

Wykonywanie obowiązków dokładnie, 
skrupulatnie i solidnie. 

2. Sprawność 
 

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne 
realizowanie powierzonych zadań, 
umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów 
pracy. Wykonywanie 
obowiązków bez zbędnej zwłoki. 

3. Bezstronność Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy 
wykorzystaniu dostępnych źródeł, 
gwarantujące wiarygodność 
przedstawionych danych, faktów i informacji. 
Umiejętność sprawiedliwego traktowania 
wszystkich stron, niefaworyzowanie żadnej  
z nich. 

4. Podnoszenie kwalifikacji Zdolność i skłonność do uczenia sie, 
uzupełniania wiedzy oraz 
podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze 
posiadać aktualna wiedzę. 

5. Planowanie i 
organizowanie pracy 
 

Planowanie działań, organizowanie pracy  
w celu wykonania zadań. Precyzyjne 
określanie celów, odpowiedzialności oraz 
ram czasowych działania. Ustalanie 
priorytetów działania, efektywne 
wykorzystywanie czasu, tworzenie 
szczegółowych i możliwych do realizacji 
planów krótko- i długoterminowych. 

6. Postawa etyczna Wykonywanie obowiązków w sposób 
uczciwy, niebudzący podejrzeń 
o stronniczość i interesowność. Dbałość  
o nieposzlakowana opinie. 
Postępowanie zgodne z etyka zawodowa. 

7. Komunikatywność 
 

Rozumie sie przez to: 
- próbę aktywnego zrozumienia sytuacji 
drugiej osoby, 
- przedstawianie zagadnień w sposób jasny  
  i zwięzły, 
- posługiwanie sie pojęciami właściwymi dla 
rodzaju załatwianych spraw, 
- dobieranie właściwego stylu, języka i treści 
do wypowiedzi oraz pism, 
- okazanie zainteresowania opiniami drugiej 
osoby, 
- umiejętność zainteresowania innych 



własnymi opiniami. 

8. Wiedza specjalistyczna Wiedza z konkretnej dziedziny, która 
warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny 
realizowanych zadań. 

9. Umiejętność 
stosowania odpowiednich 
przepisów 
 

Znajomość przepisów niezbędnych do 
właściwego wykonywania 
obowiązków wynikających z zakresu 
czynności. Umiejętność 
wyszukiwania potrzebnych przepisów. 
Umiejętność  zastosowania 
właściwych przepisów w zależności od 
rodzaju sprawy. Rozpoznawanie 
spraw, które wymagają współdziałania ze 
specjalistami z innych dziedzin. 

10. Podejmowanie decyzji Umiejętność podejmowania decyzji w 
sposób bezstronny i obiektywny, przez: 
- rozpoznawanie istoty problemu oraz 
określenie jego przyczyn, 
- podejmowanie decyzji na podstawie 
sprawdzonych informacji, 
- rozważanie skutków podejmowanych 
decyzji, 
- podejmowanie decyzji w złożonych lub 
obarczonych pewnym ryzykiem sprawach, 
po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych 
zysków i strat. 

 


