
ZARZADZENIE NR 6

LUBUSKIEGO WOJEW6DZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W GORZOWIE WLI(P.

2 dnia 2 wneania 2014 roku

w sprawie zasad oceny pracy pracownik6w i funkcjonowania jednostki przez petent6w w

Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp-

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.

Dz. U.2 2013 r. poz.885 z p6in. zm.) oraz 0 9 ust 1pkt9 i9 34 ust.3 pkt 1 Re8ulaminu

Organizacyjnego Wojew6dzkieBo lnspektoratu Ochrony Ro6lin iNasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

ustalone8o zarzEdzeniem nr 15 r dnia 18 paidziernika 2013 r. zarzqdza siq co nastepuje:

51. w celu zapewnienia funkcjonowania aktywnej, skutecznej i efektywnej kontroli

zarzqdczej, wprowadza siq zasady oceniania pracownik6w i urzedu przez petent6w w Wojewddzkim

lnspektoracie ochrony Roilin i Nasiennictwa w Goaowie wlkp.

I 2,1. Pracownicy orazjednostka jako calose podlega ocenie zewneirznej petentdw.

2. Pracownik informuje petenta o moiliwoici sformulowania oceny pracy pracownika i

funkcjonowania jednostki i udostQpnia na je8o iQdanie formularz ankiety.

3. Ocena wskazana w pkt. 1 dokonywana jest za pomocE ankiety w siedzibie jednostki u

wojew6dzkiego lnspektora lub Kierownika oelegatury (oddzialu).

4. Ankieta oceny jest anonimowa- Wz6r ankiety oceny stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego

zarzQdzenia.

5 3.1. Analizy tresci ankiety oceny dokonujE:

1) w przypadku oceny pracownika jego bezpoiredni przeloiony;

2) w przypadku oceny dzialu, delegatury, oddzialu dokonuje Kierownik Jednostki.

2. Treia ankiety brana jest pod uwage przy ocenie pracy pracownika oraa przy podejmowaniu

decyzji dotyczqcych tunkcjonowania Wojew6dzkie8o Inspektoratu ochrony Roilin i Nasiennictwa w

Gorzowie wlkp.

3. wypelnione anonimowe ankiety Kierownik Delegatury oraz Kierownicy oddzial6w

przekazujq niezwlocznie samodzielnemu stanowisku ds. kadr.

g 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza siQ samodzielnemu stanowisku ds kadr'



0 S. Traci moc ?arzQdrenie Nr 21 Wojew6dzkiego lnspektora Ochrony Roilin i Nasiennictwa

w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 wrze(nia 2010 r. w sprawie zasad oceny pracownik6w ijednonki przez

Petent6w-

5 6. ZarzEdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

1fti'



Zah@nik nr 1 do Zazedzenia Nr6
LubuskEgo Wolew6dzkiego hspeklora

ochrony Roshn inasEnnictwa w Gozowie wkp.
z dnia 2 weeania 2014 t

Ankieta oceny pracy pracownika urzedu oraz funkcionowania urzedu (anonimowa)

Kom6rka organizacyjna:

Ocena':

1 2 3 5

Profesjonalzm obslugi

TerminowoSa zalatwienia sprawy

Szybkosc zalatwienia sprawy

Zaanga2owanle pracownika

Kultura osob sta pracownika

' we $4al.iwej rubrye Glawid kzyzyk

Propozycie zmian (w zakresie struktury organizacyjnej isposobu
zalatwianaa spruw):


