Zarządzenie Nr 44109

Wójta Gminy Stopnica
z dnia

8 lipca 2009r.

w sprawie wprowadzenia w U rzędzie Gminy Stopnica regulaminu okresowej oceny

pracowników

Na

podstawie art.

27 ustawy z dnia 2L

listopada 2008r.

o

pracownikach

samorządowych (Dz' U. Nr 223,poz.1458) zarządzam, co następuje:

Wprowadzam

w

s1
Urzędzte Gminy Stopnica regulamin regulaminu okresowej oceny

pracowników w brzmieniu stanowiącym załącznl'k do niniejszego zarządzenla.

$2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

$3
Traci moc Zarządzenie Nr 64107 Wójta Gminy Stopnica z dnia7 września2007r.w sprawie
regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikÓw samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stopnica.

$4
Zarządzenie wchodzi w

Ęcie z

dniem podpisania.

i"l

Z'ycłz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 44 l09
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 8 lipca 2009r.

RB,GULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKOW
$1

1.

na

stanowiskach urzędniczych, zwani dalej
ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonychw ustawie z dnia 2I

Pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni

listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz niniejszym regulaminie.
2. okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych krócej niŻ sześcmiesięcy.

$2

okresowej oceny dokonuje bezpośredniprzeŁoŻony ocenianego , Zwafly dalej oceniającym.

$3
1. okresowaocenapracownikówdokonywanajest TaZna2lata,zzastrzeŻeniem $ 4.
2. okresowa ocena pracowników przeprowadzana jest w miesiącu styczniu za okres od

3.
4.

5.

I styczniado

3

1 grudnia roku poprzedniego.

ostatecznym tęrminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzien 31 grudnia. Do tego dnia
o c eniaj ąc y zob owiązarli są pr zekazać arkusze o c en Wój to wi.
Termin przeprowadzenia oceny moŻę ulec zmianie w przypadku:
a) usprawiedliwionej nieobęcności ocenianego uniemozliwiającej przeprowadzenie oceny;
b) istotnej Zmtany zakresu obowiąków ocenianego lub zmiany zajmowanego przez niego
stanowiska.
W przypadkach' o których mowa:
a) w ustępie 4 lit. a - ocena sporządzana jest w terminie jednego miesiąca od dnia powrotu
ocenianego do pracy;
b) w ustępie 4 lit. b - ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub

stanowiska.
sporządzenia oceny .vqrznacza oceniający, niezwŁocznie powiadamiając o tym
ocenianego na piśmie.Kopię pisma dołącza się do arkusza ocęny.

6. Nowy termin

1.

2.

$4

W ruzię negatywnej oceny pracownik poddawany jest ponownej ocenie, nie póŹniej niŻprzed
upływem sześciumiesięcy, jednak nie wcześniejniŻ po upływie trzech miesięcy od dnia
zakonczęnia poprzedniej oceny.
Termin przeprowadzenia oceny wyznacza oceniający, nięzwłocznie powiadamiając o tym
ocenianego na piśmie.Kopię pisma doŁącza się do arkusza oceny.

$s

1.

ocena pracowników dokonywana jest na podstawie sześciu kryteriów wspólnych dla

wszystkich ocenianych oraz kryteriów wybranych (czterech kr1'teriów) przez bezpośredniego
przeło Żotte go, zaw uiy ch w załączniku Nr 1 do nini ej s ze go re gul am i nu.
2. Kr1.teriami wspólnymi dla wszystkich pracownikow są

Kryterium
1. Sumiennośó

Opis kryterium
Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnrę.

2. Sprawność

3. Bezstronność

4. Umiejętnośó stosowania

odpowiednich przepisów

5. Planowanie

i organizowanie pracy

6. Postawa etyczna

Dbałośóo szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych
zadan, umożliwiaj ące uzyskiwanie wysokich efektów pracy.
Wvkonvwanie obowiazków bez zbędnei zwłoki.
obiektywn e rozpoznawanie s1tuacj i przy wykorzystaniu do stępnych
żr o deł, gwaranĘ ące wiary godno śćprzedstawionych danych,
faktow i informacj i. Umiej ętnośćsprawiedliwego traktowania
wszvstkich stron" niefaworvzowania Żadnei z nich.
Znaj omo ścprzepi sów niezbędnych do właściwego wykonywania
obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. UmiejętnoŚÓ
wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiej ętnoŚó zastosowania
właściwychprzepisów w zalęŻnościod rodzaju Splawy.
Rozpoznawanie spraw, które wymagaj ą współdział ania ze
soecialistami z innvch dziedzin.
Planowanie działan i organizowanie pracy w celu wykonania zadan.
Precyzyj ne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram
c zas o wy c h dziaŁania. U stal ani e pri o rytetó w dział ania, e fektywn e
wykorzystywanie czaslf, tworzenie szczegółowych i możliwych do
realizacit planów krotko- i dłueoteminowych.
Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, nie budzący
podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałośćo
nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową.

i ich

I

3.

Kategorie stanowisk oraz ptzypisane im kryteria

1'
2.
3.

oceny pracownika dokonuje się na piśmiew arkuszu okresowej oceny pracownika.
Wzór arkusza oceny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Sporządzenie oceny na piŚmie polega w szczegolności na:
1) określeniu stopnia spełniania przez ocenianego zadanych kryteriów, pIZy uwzględnieniu
następującej skali:
stopień bardzo dobry przyznawany, jeŻeli oceniany Zawsze spełniałdane
kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyŻszający oczekiwania, za stopień ten
oceniany otrzymuje pięó punktów;
stopień dobry _przyznawany, jeŻeli oceniany prawie Zawsze spełniał dane kryterium
w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień te oceniany otrzymuj e cztery

opis określazaŁączntk nr

do

niniej szego regulaminu.

s6

punkty;

stopień zadowalający _ przyznawany, jeŻeli oceniany, zazvłyczaj spełniałdane
kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten oceniany otrzymuje

trzy punkty;

stopień niezadowalający - przyznawany, jeŻe|i oceniany często nie spełniał danego
kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom' za stopień ten oceniany otrzymuje

2)

dwa punkty;
przyznaniu ocęnianemu ocęny, PIZY uwzględnieniu uzyskanej przez ocenianego sumy
punktów, według następującej skali ocen:
ocena bardzo dobra _wplzypadkuuzyskantaod46 do 50 punktów;
ocena dobra _w przypadku uzyskania od 40 do 45 punktów;
ocena zadowalaj ąc^ _ w przypadku uzyskania od 30 do 39 punktów;
ocena negatywna - w przypadku uzyskania ponizej 30 punktów;

3) uzasadnieniu

oceny, w którym oceniający opisuje sposób wykonywania przez ocenianego
obowiązków, zwracając szczegolną uwag na spełnianie ptzez niego kryteriów' z punktu
widzenia których jest oceniany.

$7

1. Przed dokonaniem czynności, o których mowa $ 6 ust. 3, oceniający

przeprowadza
ocenianym fozmowę' zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej
:w11znacza oceniający informując o nim ocenianego, co najmniej na dwa dni przed terminęm
rozmowy.
Ż. Podczas rozmowy oceniający:
a) omawia z ocenianym wykonywantę przez niego obowiązkow w okręsie, w którym
podlegał ocenie, trudności napotykane przęZ niego podczas realizacji zadafi oTaz
spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny;
b) określaW porozumieniu z ocenianym zakres wiedzy i umiejętnościwymagających
rozwinięcia;
c) omawia z ocenianym plan działań doskonalących umiejętności ocenianego celęm
lepszego wykonywania przez niego obowiązków.

z

$8

ocenianemu przysługuje od przyznanej mu oceny odwołanie do Wójta' w terminię siedmiu
dni od daty otrzymania oceny.
2. odwołanie powinno być sporządzone napiśmie i powinno zawierać uzasadnienie.
J. Wójt rozpatruje odwołanie pracownika od oceny w terminie 14 dni od dnia wniesienia.
W przypadku uwzględnienia odwołania Wójt zmienia ocenę albo zaruądza dokonanie jej po
raz drug|
1.

$e

Arkusze oceny włączane się do akt osobowych pracownika.

1'
2.

$10

W stosunku do ocenianego pracowllika obowiązuje jawnoŚć oceny.
Zabrarlia się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupowaznionym.

