
FAQ dla Pracowników 

1. Czy podlegam ocenie pracowniczej? 

Ocenie pracowniczej podlegają wszyscy pracownicy, z wyjątkiem osób, które: 

• są zatrudnione w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu krócej niż 12 miesięcy 

(w tym przypadku ocena jest dokonywana po upływie 12 miesięcy od zatrudnienia 

pracownika na danym stanowisku), 

• znajdowały/znajdują się w trakcie długookresowej (tj. ponad 33 dni) usprawiedliwionej 

nieobecności,  

• są w trakcie okresu wypowiedzenia. 

Osoby, które:  

• są na emeryturze,  

• przechodzą na emeryturę w 2022 roku i złożyli potwierdzający ten fakt dokument do 

Działu Kadr 

nie mają w obowiązku oceny kompetencji, jednak rekomendujemy te działanie.  

2. Pracuję na danym stanowisku krócej niż 12 miesięcy, ale mój staż pracy w UEW jest 

dłuższy (pracowałem/am wcześniej w innej jednostce; byłem/am zatrudniony/a na 

innym stanowisku). Czy podlegam ocenie?  

Tak. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana jednostki, ocena z ramienia bezpośredniego 

przełożonego może zostać dokonana w konsultacji z przełożonym z poprzedniej jednostki. 

3. Pracuję w dwóch jednostkach, 4/5 etatu w jednej i 1/5 etatu w drugiej. W której 

jednostce powinny zostać ocenione moje kompetencje?  

Ocenę powinien dokonać przełożony jednostki, w której przeważa część etatu, po uprzedniej 

konsultacji z drugim przełożonym. 

4. Czym jest suma wartości docelowych w grupie?  

Suma wartości docelowych w grupie to poziom oceny dotyczący pojedynczego kryterium (np. 

umiejętności komunikacyjnych), ustalany w oparciu o skalę definicji poziomów oceny (ocen 

opisowa z odpowiednikiem wartości od 0 do 5).  Wartość docelową określa bezpośredni 

przełożony dla grupy stanowisk o tych samych wymaganiach (tj. zakresy obowiązków dla 

stanowisk, w których oczekiwane kompetencje są na porównywalnym oczekiwanym 

poziomie). 

5. Czy wystarczy przygotowanie jednego arkusza oceny?  

Ocenę należy sporządzić w 3 egzemplarzach (po jednym dla: pracownika, przełożonego oraz 

Działu Kadr). Bezpośredni przełożony jest zobligowany do przekazania dokumentów swoich 

pracowników do Działu Kadr do 31 maja 2022.  

  

https://www.ue.wroc.pl/p/2022_pracownicy/definicje_poziomow_kompetencji_.pdf
https://www.ue.wroc.pl/p/2022_pracownicy/definicje_poziomow_kompetencji_.pdf


6. Czy istnieje jeden termin sporządzania oceny dla wszystkich pracowników 

administracyjnych? 

Tak, ocena jest przeprowadzana w terminie ustalanym przez Centrum Obsługi Spraw 

Personalnych zgodnie z harmonogramem.  

W przypadku, gdy w terminie przeprowadzenia oceny pracownik bądź przełożony jest 

nieobecny, bezpośredni przełożony bądź w przypadku nieobecności nadrzędny jest 

zobligowany do złożenia wniosku o przedłużenie terminu dokonania oceny kompetencji. 

Wniosek powinien zostać złożony do Dyrektora Centrum Obsługi Spraw Personalnych.  

7. Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie mojej oceny pracowniczej?  

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie oceny pracowniczej jest bezpośredni przełożony 

(zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu). Należy jednak pamiętać, że ocena składa się z trzech 

podstawowych elementów:  

1) samooceny przeprowadzonej przez pracownika,  

2) oceny pracownika przeprowadzonej przez przełożonego,  

3) omówienia obu ocen oraz ustaleniu zakresów do doskonalenia  

(przełożony wraz z pracownikiem). 

8. Jakie kompetencje podlegają ocenie?  

Oceniane są następujące grupy kompetencji:  

1) wiedza i umiejętności techniczne,  

2) kompetencje interpersonalne i cechy osobiste.  

Dokładne definicje kompetencji zostały przedstawione w Załączniku nr 3 do Regulaminu 

oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niebędących 

nauczycielami akademickimi. 

9. Czym się kierować podczas oceny swoich kompetencji?  

Podstawą oceny są wartości oczekiwane (wartości docelowe) określające oczekiwany poziom 

poszczególnych kompetencji dla danego stanowiska. Wartości te określa przełożony 

pracownika przed dokonaniem pierwszej oceny.  

Przed przystąpieniem do oceny należy także zapoznać się z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu 

oceny okresowej pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niebędących 

nauczycielami akademickimi, stanowiące dokładny opis poziomów oceny.  

10. Czym jest „zakres do doskonalenia”?  

Zakres do doskonalenia to ustalenie, nad jakimi kompetencjami należy pracować. wyliczany 

jest jako różnica pomiędzy wartością docelową, a średnią z ocen pracownika i przełożonego, 

pod warunkiem, że wskazana średnia jest niższa niż docelowa wartość.  

  

http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/malgorzata_zembala.html
https://www.ue.wroc.pl/p/2022_pracownicy/definicje_kompetencji.pdf
https://www.ue.wroc.pl/p/2022_pracownicy/definicje_poziomow_kompetencji_.pdf


11. Jakie są konsekwencje ustalenia zakresu do doskonalenia? 

Efektem ustalenia zakresu do doskonalenia jest wyznaczenie celów rozwojowych na kolejny 
okres podlegający ocenie. Są one rezultatem uzgodnień pracownika i przełożonego. Zostają 
zapisane w arkuszu oceny w kolejności ważności priorytetów. Każdy z celów rozwojowych 
powinien być konkretnie zdefiniowany, opisany miernikiem wskazującym rezultat, być 
możliwy do osiągnięcia oraz rzeczywisty czyli ważny dla stron. Kluczowe jest również 
określenie terminu jego osiągnięcia. Wyznaczone cele na kolejny okres stanowią istotny 
kierunek działań dla pracownika oraz podlegają monitoringowi oraz ocenie w okresie rocznym. 

12. Nie zgadzam się z oceną dokonaną przez przełożonego, co zrobić?  

Pracownik może odnieść się do sposobu przeprowadzenia oceny oraz jej wyników. Informacje 
te należy przed podpisaniem formularza umieścić w polu Uwagi pracownika, poprzez wpisanie 
informacji (Przykład: Po zapoznaniu się z końcowymi zakresami do doskonalenia informuję, że 
nie zgadzam się z oceną przełożonego/celami rozwojowymi i sposobem ich osiągnięcia. 
Szczegółowe odniesienie zostanie przedstawione przeze mnie w formularzu odwołania).  
W takim wypadku formularz zostaje podpisany przez pracownika i przełożonego, co 
potwierdza kolejny etap oceny w procedurze odwoławczej. 
Odwołanie od sporządzonej oceny powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 14 dni 
kalendarzowych od daty sporządzenia oceny zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
Pracownik odwołuje się na piśmie do osoby będącej jego nadrzędnym przełożonym, 
załączając arkusz oceny. Za podstawę odwołania przyjmuje się wskazanie przedstawione  
w polu „Uwagi pracownika” oraz szczegółowe odniesienie ujęte w formularzu odwołania. 

13. Jak długo rozpatrywane jest odwołanie od oceny? 

Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jest wpływu na piśmie.  

14. Czy odwołanie się od oceny jest równoważne z koniecznością wszczęcia kolejnego 

procesu oceny? 

Nie, rozpatrujący odwołanie może utrzymać ocenę w mocy lub podejmuje decyzję  

o przeprowadzeniu ponownej oceny, w której uczestniczy.  

Wynik ponownej oceny jest ostateczny.  

15. Czy mogę odwołać się od wyniku ponownej oceny? 

Nie, wynik ponownej oceny jest ostateczny. 

 

W razie dodatkowych wątpliwości prosimy o: 

dokładne zapoznanie się z Regulaminem oceny okresowej pracowników Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi  

lub kontakt z pracownikiem Sekcji Rekrutacji i Rozwoju Pracowników: 

• Magdalena Wiszniowska-Tomaszewska,  

e-mail: magdalena.wiszniowska-tomaszewska@ue.wroc.pl 

• Iwona Wochnik, e-mail: iwona.wochnik@ue.wroc.pl 

https://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora_2020/zalacznik_do_zr_173_2020_regulamin_oceny_dla_nna.pdf
https://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora_2020/zalacznik_do_zr_173_2020_regulamin_oceny_dla_nna.pdf
https://www.ue.wroc.pl/pracownicy/magdalena_wiszniowska-tomaszewska.html
mailto:magdalena.wiszniowska-tomaszewska@ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/iwona_wochnik.html
mailto:iwona.wochnik@ue.wroc.pl

