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Zal~cznik nr 1 
do Z~dzenia NT 2/2013 
W 6jta Gminy Sochocin 
z dnia 8 stycznia 2013 T. 

Ankieta do samooceny kontroii zamtdczej dla pracownik6w Urz.-u Gminy Sochocin (poza pracownikaml na stanowiskach kierowniczych) 

.... .,. ........ _- --- -------- --- ----------------------- ------------- -- --------- ---- ----- ----


Lp. PYTANIE TAK NIE Trudno to 
ocenlc 

a) Odnlesienie do regulacji, proceclur, zasad, 
przyj~tych rozwlClzan lub wskazanie innych dowodow 
potwlerdzajClcych odpowledz IAK 
albo 

b) uzasadnienie odpowiedzl NIE; 

inne UWAGI 

1 Czy Panl/Pan wle Jakie zachowania pracownikow uznawane SCI 
w Urz~zle Grniny Sochocln za nieetyczne? 

2 Czy Panl/Pan wie jak naleiy sl~ zachowac w przypadku, gdy ~zle 
Pani/Pan ~wiadkiern powainych naruszen zasad etycznych 
obowlClzujClcych w Urz~zie Grnlny Sochocin? 

3 Czy Panl/Pana zdanlern osoby na stanowiskach kierowniczych 
przestrzegajCl i prornujCl wmsnCl postawCl i decyzjarni etyczne 
post~wanle? 

4 Czy blerze Pani/Pan udzlaf w szkolenlach w wystarczajClcyrn stopnlu, aby 
skutecznie reallzowac powierzone zadania? 

5 Czy szkolenla, w ktorych Pan/Panl uczestnlczyl!a byfy przydatne na 
zajrnowanyrn stanowisku? 

6 Czy jest Pani/Pan inforrnowany przez bezposrednlego przeroionego 
o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy? 
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7 Cri istnleje cIokument, w kt6rym zostaly ustalone wymaganla w zakresle· 
wIedzy, umlej~ I d05wiadczenla konieczne do wykonywania zadan 
na Pani/Pana stanowlsku pracy (np. zakres obowiqzk6w, opls stanowlska 
pracy)? 

8 Cri poslada Pani/Pan aktualny zakres obowlqzkoW okreSlony na plsmle 
lub inny dokument 0 taklm charakterze? 

9 Czy ~ Panl/Panu znane kryterla, za POIl'lOCll kt6rych ocenlane jest 
wykonywanle Panl/Pana zadan? 

10 Czy bez~nl prze«>zeni w wystarczajqcym stopnlu monitorujq na 
blei:qco stan zaawansowania powlerzonych pracownikom zadan? 

11 Czy zna panl/Pan najwainlejsze cele funkcjonowanla Urz~u Gmlny 
Sochocin? 

12 Czy w Panl/Pana kom6rce organlzacyjnej zostaly ol<.rdlone cele do 
oslqgn~ia lub zadania do reaIlzacjl w bleiqcym roku w Innej formle nli 
regulamln organizacyjny (np. jako plan pracy, plan dzia-lalnoSci itp.)? 

17 Czy posiada Panl/Pan bl~CY dostf:p do procedur/lnstrukcjl 
obowlqzujqcych w Urz~1e Gmlny Sochocln (np. poprzezlntranet)? 

19 Czy obowlqzujqce Panlq,lPana procedury/lnstrukCje ~ aktualne, tzn. 
zgCKine z obowlqzujqcyml przepisaml prawa I reguiacjaml wewnt:1rznymi 
(np. regulamlnem organlzacyjnym, Innymi procedurami)? 

20 Czy nadzor ze strony prze«>ionych zapewnla skutecznq reallzacjt: zadan? ! 

21 Czy wle Panl/Pan jak postE:powa~ w przypadku wystqplenla sytuacji 
nadzwyczajnej np. JX)iaru, powodzl, powainej awaril? 

22 Czy w Panl/Pana kom6rce organlzacyjnej sq ustalone zasady za~ na 
Pani/Pana stanowlsku pracy? 

23 Czy dokumenty/materlaly/zasoby Informatyczne, z kt6rych korzysta 
Pani/Pan w swojej pracy Sq Panl/Pana zdanlem odpowlednio chronlone 
przed utratq lub zniszczeniem? 
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Czy ma Panl/Pan dostf:p do wszystklch Informacji i danych niez~nych 
do realizacjl powierzonych Pani/Panu zadaO? 

Czy postawa os6b na stanowlskach kierownlczych w Panl/Pana kom6rce 
organlzac:yjnej za~ pracownlk6w do sygnallzowanla problem6w 
I zagroien w realizacjl zadan kom6r1d organizacyjnej? 

Czy w przypadku wysUtpienia trudnoSd w realizacji zadan zwraca sI~ 

Pani/Pan w pierwszej kolejnoScI do be~rednlego przek>ionego 
z proSbct 0 pomoc? 

Czy Panl/Pana zdaniem Istnleje sprawny przepfyw Informacji wewn~trz 
Panl/Pana kom6rki organlzacyjnej? 

Czy Panl/Pana zdanlem Istnieje sprawny przepfyw Informacji pom~zy 
poszczeg6!nymi kom6rkami organlzacyjnymi w Urz~zie Gmlny Sochocln ? 

Czy Pani/Pana kom6rka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty 
z podmlotaml zew~trznymi, ktOre maj~ wptyw na reallzacj~ jej zadan 
(np. z innyml urz~aml, dostawcaml, k1lentaml)? 

Czy przek>ieni na CO dzien zwracaN wystarcza~ uwag~ na 
przestrzeganle przez pracownik6w obowi~zuj~cych w U~zIe Gmlny 
Sochocin zasad, procedur, instrukcjl Itp.? 

... 
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