
Załącznik do zarządzenia Rektora 

nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. 

 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIK ÓW 

NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 

 

§ 1 

Zasady podstawowe 

1. System ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi jest 

instrumentem realizacji polityki personalnej w SGH, mającym umoŜliwić prawidłowe 

wykorzystanie potencjału tej grupy pracowników do realizacji celów Uczelni 

i identyfikację potrzeb w zakresie dalszego rozwoju zawodowego pracowników.  

2. Zadaniem systemu jest ocena kwalifikacji, stopnia realizacji celów i zadań, 

umiejętności, postaw i zachowań, a takŜe wspieranie rozwoju kompetencji 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w celu ciągłego doskonalenia 

jakości funkcjonowania administracji SGH. 

3. System ocen ma charakter: 

1) powszechny – ocenie podlegają wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi, zatrudnieni na czas nieokreślony lub na czas określony, w pełnym 

lub w niepełnym wymiarze czasu pracy; 

2) okresowy – ocena dokonywana jest raz w roku, z wyjątkiem umów zawartych na 

czas określony; 

3) przejrzysty – skala ocen oraz zasady oceny są powszechnie znane; 

4) poufny – wyniki oceny są poufne, znane jedynie oceniającemu, ocenianemu  

i upowaŜnionym pracownikom Działu Spraw Pracowniczych, zwanego dalej DSP; 

5) obiektywny – pracownik ma moŜliwość samooceny w oparciu o te same kryteria  

i skonfrontowania opinii o sobie ze zdaniem przełoŜonego. 

4. Oceniający i oceniany zobowiązani są do przeprowadzenia oceny w sposób rzetelny, 

uczciwy i obiektywny. 

 

§ 2 

Przedmiot i cel oceny okresowej 

1. Ocenie podlegają: kwalifikacje, sposób realizacji celów i zadań, poziom umiejętności, 

postawy i zachowania oraz potencjał rozwojowy pracowników. 

2. Ocena pracownika ma na celu: 



1) określenie poziomu umiejętności pracownika na zajmowanym stanowisku; 

2) poinformowanie pracownika, jak oceniana jest jego praca przez przełoŜonych; 

3) wskazanie i omówienie mocnych i słabych stron, podkreślenie osiągnięć  

i zwrócenie uwagi na obszary wymagające poprawy; 

4) zidentyfikowanie i analizę ewentualnych problemów w wykonywaniu obowiązków 

pracowniczych; 

5) uzyskanie, opartej na faktach, podstawy do motywacyjnego wynagradzania 

pracowników; 

6) planowanie ścieŜki rozwoju pracownika w trakcie dalszej pracy zawodowej; 

7) uzyskanie podstawy do tworzenia planu szkoleń; 

8) podjęcie decyzji dotyczących zatrudnienia pracownika. 

 

§ 3 

Termin oceny 

1. Ocenę przeprowadza się raz w roku w okresie od 1 września do 31 października,  

z wyłączeniem pracowników, o których mowa w § 5. Termin przekazania arkuszy do 

DSP upływa 10 listopada.  

2. Na wniosek przełoŜonego jednostki organizacyjnej kanclerz, po zasięgnięciu opinii 

dyrektora DSP, moŜe podjąć decyzję o innym terminie oceny pracownika.  

3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika w okresie przeprowadzania 

oceny, ocena powinna zostać przeprowadzona w ciągu 14 dni od dnia powrotu do 

pracy.  

4. Ocena obejmuje okres od dnia ostatniej oceny do dnia bieŜącej oceny. 

5. W przypadku nieobecności pracownika trwającej powyŜej 180 dni (np. urlop 

wychowawczy, urlop macierzyński, urlop bezpłatny, zwolnienie lekarskie) ocenę 

przeprowadza się nie wcześniej niŜ po upływie 3 miesięcy i nie później niŜ rok od 

powrotu do pracy, chyba Ŝe zostanie podjęta decyzja o innym terminie oceny zgodnie 

z ust. 2. 

 

§ 4 

Odpowiedzialno ść i uprawnienia w zakresie oceny 

1. Oceny dokonuje bezpośredni przełoŜony osoby ocenianej, zgodnie ze strukturą 

podległości, określoną w regulaminie organizacyjnym SGH, w tym: 

1) w stosunku do kierowników jednostek administracji podległych Rektorowi oceny 

dokonuje Rektor oraz kanclerz; 



2) w stosunku do kierowników jednostek administracji, których merytorycznymi 

przełoŜonymi są prorektorzy oceny dokonuje właściwy prorektor oraz kanclerz; 

3) w stosunku do kierowników jednostek administracji, których merytorycznymi 

przełoŜonymi są odpowiednio dziekani studiów albo dziekani kolegiów oceny 

dokonuje właściwy dziekan oraz kanclerz; 

4) w stosunku do kierowników jednostek administracji podległych kanclerzowi oceny 

dokonuje kanclerz. 

2. W przypadku stanowisk bezpośrednio podległych Rektorowi oceny dokonuje Rektor 

albo upowaŜniona przez niego osoba.  

3. Oceniający informuje ocenianego o wyznaczonym przez siebie terminie rozmowy 

przynajmniej na 14 dni przed datą jej przeprowadzenia. 

4. Za przestrzeganie terminów oceny odpowiedzialni są przełoŜeni przeprowadzający 

ocenę.  

 

§ 5 

Ocena pracowników zatrudnionych na czas okre ślony,  

ponownie zatrudnionych (np. emerytów), przeniesiony ch 

1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony podlegają 

pierwszej i kolejnym ocenom pod koniec kaŜdego okresu obowiązywania umowy – 

przed podjęciem decyzji o dalszym zatrudnieniu. 

2. Pracownicy ponownie zatrudnieni, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę na czas 

nieokreślony, podlegają następnej ocenie okresowej po upływie roku kalendarzowego, 

chyba, Ŝe kanclerz w uzgodnieniu z dyrektorem DSP podejmą decyzję o innym 

terminie oceny. 

3. Pracownicy przeniesieni do innej jednostki organizacyjnej podlegają ocenie nie 

wcześniej niŜ po upływie 3 miesięcy i nie później niŜ rok od momentu przeniesienia, 

chyba Ŝe zostanie podjęta decyzja o innym terminie oceny, zgodnie z § 3 ust. 2. 

 

§ 6 

Kryteria oceny 

1. Ustala się następujące kryteria oceny pracowników:  

1) kwalifikacje; 

2) sposób realizacji zadań; 

3) umiejętności; 

4) postawy i zachowania. 

 



§ 7 

Skala ocen 

Skala ocen jest pięciostopniowa: zdecydowanie powyŜej oczekiwań (5 pkt), powyŜej 

oczekiwań (4 pkt), zgodnie z oczekiwaniami (3 pkt), poniŜej oczekiwań (2 pkt), 

zdecydowanie poniŜej oczekiwań (1 pkt).  

 

§ 8 

Tryb dokonywania oceny 

1. Ocena okresowa odbywa się w formie rozmowy oceniającej pomiędzy pracownikiem  

i jego przełoŜonym, – w ramach której omawiane są poszczególne elementy zawarte  

w arkuszach oceny pracownika. 

2. Wzór arkusza okresowej oceny wraz z wytycznymi do jego wypełnienia, określają 

formularze nr 1, 2 i 3, które stanowią załącznik do Regulaminu. Formularze są 

dostępne do pobrania na stronie internetowej DSP. 

3. Przed rozmową oceniającą oceniany wypełnia, w wyznaczonym przez oceniającego 

terminie, obligatoryjnie część I arkusza „Dane dotyczące ocenianego pracownika”, 

część II „Oceny cząstkowe i ocena łączna” w części dotyczącej samooceny 

pracownika oraz dobrowolnie część V „Informacje dodatkowe”, a następnie składa 

arkusz u przełoŜonego, który wypełnia część II „Oceny cząstkowe i ocena łączna”  

w części niewypełnianej przez pracownika.  

4. Po wypełnieniu arkusza strony przeprowadzają rozmowę oceniającą, podczas której 

omawiają poszczególne kryteria, dokonują porównania wystawionych ocen w arkuszu 

oraz je uzasadniają. PrzełoŜony podkreśla pozytywne strony wykonywania pracy, 

zwraca uwagę na obszary wymagające poprawy oraz określa swoje oczekiwania i 

ewentualne propozycje zmian w sposobie wykonywania zadań, a takŜe analizuje 

zmiany, które nastąpiły w stosunku do poprzedniego okresu oceny.  

5. Na zakończenie rozmowy oceniający wypełnia pozostałe części arkusza oceny: część 

III „Ocena końcowa” oraz część IV „Wnioski kadrowe” i przekazuje ocenianemu ocenę 

końcową z uzasadnieniem. 

6. Pracownik potwierdza podpisem zapoznanie się z otrzymaną oceną. 

7. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem ocen pracowniczych bezpośredni 

przełoŜony przekazuje DSP w terminie określonym w § 3 ust. 1. 

8. Arkusz oceny przechowuje się w aktach osobowych pracownika. 

 

 

 



§ 9 

Procedura odwoławcza 

1. Pracownik ma prawo odwołać się od wyniku oceny w ciągu 7 dni od daty otrzymania 

oceny końcowej.  

2. Odwołanie wnosi się na piśmie do przełoŜonego wyŜszego szczebla, zgodnie ze 

strukturą podległości, określoną w regulaminie organizacyjnym SGH.  

3. JeŜeli oceniającym jest Rektor, pracownik składa pisemny wniosek do Rektora  

o ponowne dokonanie oceny. Do ponownego dokonania oceny stosuje się 

odpowiednio postanowienia dotyczące odwołania.  

4. Rektor moŜe upowaŜnić inną osobę do dokonania oceny podległych mu pracowników 

oraz do rozpatrzenia odwołania lub wniosku o ponowne dokonanie oceny. 

5. Odwołanie pracownika powinno zawierać wynik oceny, z którą pracownik się nie 

zgadza oraz szczegółowy opis przyczyn wniesienia odwołania. 

6. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania na piśmie. 

Termin ten ulega wydłuŜeniu w przypadku absencji pracownika lub oceniającego.  

7. Rozpatrujący odwołanie podejmuje decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu 

ponownej oceny, której dotyczy odwołanie. 

 

§ 10 

Postanowienia ko ńcowe 

1. Przebieg oceny okresowej koordynuje i nadzoruje DSP.  

2. Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi SGH dostępny jest na stronie internetowej DSP. 

3. DSP dokonuje analizy ocen okresowych i publikuje generalne wnioski płynące z 

procesu oceny w SGH.  

 


