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!v sprawie rvprorvadzeniaw Urz€dzieMieiskim lv Jpdrzejowieregulaúinu okresow€i
ocenypracownikórvsamorz4dorvych.

Na podsta\\'ieafi. 27 ustaNy z éí\a 2l listopada 2008 r. o pracownikach
(Dz. U. 2 2008r. Nr 223,poz. 1458) zavqdzarí,co nastQpuje:
sanrorz4douych

s1
regulaminokreso\\ejocenJ
r,vUrzQdzie
Miejskimw Jgdrzejou'ie
do stoso$'ania
Vprorvadzam
do niniejszegozatzqdzenia
w brzmieniuzal4cznika
pracorrników
samorz4do*ych,

s2
do zapoznania
zoborvi4zujq
L Wszystkichpraco$'nikó*'UrzqduMiejskiegow J9drzejowje
podanychw nim zasad.
i do przestrzegania
sigz regulaminem
2. Odporviedzialniza prawidlo*q realizacjqpostanowieúzaFartych w regulaminie
przelozeni.
s4bezpos¡cdni

$3
Traci moc Zarz4dzenieN¡ 154/07BurmistrzaMjastaJqdrzejowaz dnia 04062007 ¡oku
\r sprawie \\p¡owadzeniaregulaminupúeplo\\'adzaniaokeso$'ej oceny pracownikórl
Miejskimw JQd¡zejowie
w UrzQdzie
sanorzedowych

$4
wchodziw zyciez dniempodpisania.
Zarz4dzenie
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mgr h2. Malek Wolski

Zala3.znik
do Zarz4dzeltia
rú ee rcg
BumistrzaMiastaJqdrzej
ot\,'a
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REGULAMINOKRESOWEJOCENYPRACOWNIKÓW
$1
1. Pracounic¡Urzqdu zatrudnienina stano$iskaclturzqdniczychi kierownicz¡'ch
stanoNiskach
urzgdnicz¡ch,
zuani daiejOcenianymi
podlegajq
okresowlmocenomna
zasadach
okeilonych $' ustawiez d¡la 2l listopada2008 r. o pracorvnikach
sa-'norzqdorych
orazu' ninicjszlmregulaminie.
2. Okresowej
ocenynie przeprovadza
siQw stosunkudo pracormikówzatrudnionych
nastano$iskach
okre{lonych
w ust.lkrócejni2szesó
miesiqcy.
$2
Okresowej
ocenydokonuje
bezpoéredni
przelo2ony
Ocenianego,
zwanydalejOcema¡qcym.
$3
1. Okeso\l'aocenap¡acownikówdokonyrvanajest
razna dwalata.z zastrze2enien
S4.
2. l cmin przeprorvadzenia
ocenymozeuleczmianiew przypadku:
a) usprarviedliwionej

nieobecnoici

Ocenianego

uniemo2liwiajqcej

przeprowadzenie
ocen,v;
b) istotnejzmiany zakresuoborviqzkó*Ocenianego
lub zmiany zajmowanego
przezniegosta¡oúiska.
3. W prz]padkach.
o którychmorla:
a) $' ustQpie2 pkt. a)

jest $' teminie jednegomiesi4ca
ocenasporz{dzana

od dniapowrotuOcenianego
do pracy;
j estprzedzmian4zakesuobowiqzków
b) w usl€pie2 pkt b) ocenasporz4dzana
lub stanowiska.
,1. No\\y termin sporzqdzenia
oceny \\,yznaczaOceniaj4cy,niezwloczniepoüadamiajqc
o t\,mOcenianego
napiémie.KopiQpismadolqczasigdo arkuszaoceny.

s1
1.

jest pono*aej ocenie,nie pó2niejniz
W razienegaty\mejocenypracownikpoddawany
przeduply$'emszeSciu
miesiqcy,jednaknie wczeÉniej
ni2 po uply$ie trzechmiesiQc,v
od dniazakoúczenia
poprzedniej
oceny.

2.

Termin przeprowadzenia
oceny ryznacza Oceniaj4cy,niezwloczniepowiadamiaj4c
o tym Ocenianego
na pidmie.Kopigpismadolqczasigdo arkuszaoceny.

ss
1. Ocena praconnikór' dokon"vwanajest na podsta$'ieszesciu krlterió$' wspólnych dla
\r'szlsrkich Ocenianych oraz czterech dodatkouych k)-teriór'

ustalonych przez

Oceniaj4cego.
2. Kr-vteriami*'spólnymi dla wszystkichpracowrików s4:

Opis kryterium

Krvterium

1 SumiennoSó

Wykonlwanie obowiqzków dokladnie, skupulatnie
i solidnie

2. Spra\rnoSó

Dbaloéóo szybkie,u)'dajne i efekty*ne ¡ealizowanie
powierzonvch
uzyskiwaniewysokich
zadaú,umozliwiaj4ce
efektór' pracy. Wykonywanieoboüi4zkó\r'bez zbgdnej
zxloki

3. Bezst¡on¡osó

sltuacji przy wykorzystaniu
Obiekyrme rozpozna\\'anie
dostQpnych fuódel,

g$'arantuj4ce wiarygodnoié

przedstarvionych
danych.faktów i informacji.UmiejQt¡oéé
spra*iedliuego

taktowania

\\'szystkich

stron,

niefá\\oryzowania
zadnejz nich
,1.UmiejQtnoié
stosowaniaZnajomoÉó przepisów niezbqdnych do

*laiciwego

przepisóu, w;'kon¡.wania oborvi4zkórv wynikaj4c"vch z
odpowiednich

opisu

wlszukiu'aniapotzeb¡ych
stanoüskapracy.Umiejqtnosó
przepisórv. UmiejQtnoéó zastosowania wlaÉciwych
przepisóww zaleznoSci
od rodzajuspraw¡-.Rozpoznawanie
spraw, które wymagajqu'spóldzialaliaze specja]istami
z innychdziedzin
i
5. Planowanie

Planowanie dzialaii i

prac"v
organzowanle

rykonania

zadaí.

organizo\\'aniepracy $' celu
Precyz¡jne okreélanie ¡leló$',

dzialania.Ustalanie
odporviedzialnoSci
orazram czasowJ'ch
p r i o r ¡ e t o ud z i ¡ l ¿ n i ae.l e k t r u n e\ ) k o r r ) . r l r r a n icez a s u .
i mozliwychdo realizacjiplanów
t$orzenieszczególow]ch
ch
kótko- i dlugoterminowl

6. Posta\\.aetyczDa

oborvi4zków
w sposóbuczciwy,niebudzqcy
W.vkon¡.u'anie
podejrzeú o

stronniczoió i

interesownoéé.Dbaloió

zgodniez etyk4
o nieposzlakorvan4
opiniQ.PostQpowanie
zawodowq

s6
L Ocenypraco*nikadokonujesiQna piéniew arkuszuokesowejocenypracownika
regulaminu.
2. Wzóra¡kuszaocenystano$izal4czniknr I do niniejszego
na:
ocen¡'na piSmiepolegau' szczegóhosci
3. Sporz4dzenie
a) okresleniustopniaspelnianiaprzez Ocenianegoustalonychk)-teriów, przy
uwzglQdnieniu
nastQpuj4cych
stopnil
-

stopieú bardzo dobry

jc2eli Ocenianyzawszespelnialdane
przyznawany!

kyteriu'D. niejednokot¡iew sposóbpze$yzszaj4cyoczeki$ania;za stopieúten
-

OcenianyotrzynujepiEópunktórv;
je2eli Ocenian,v
p¡awie zawszespelnialdane
stopiei dobry - przyznawany,
krylerium \\' sposóbodpowiadajqcyoczekinaniom;za stopiei te Oceniany

-

czterypunKty;
otlz,vmuje
jezeli Oceniany,zaz\\Tczajspelnialdane
stopieúzadorvalaj4cy- prz,vznaltany.
oczeki*aniom,za stopiei ten Oceniany
kq.terium w sposóbodporviadaj4cy
otrzymqetrz,vpunKly;

-

jezeli OcenianyczQstonie spelnial
stopiei niezadowalaj4cy- pzyzna\r¡an.v,
danego kyterium w sposób odpolviadaj4cyoczekiwaniom;za stopiei ten
Ocenianlotrz¡'mujedwapunkty;
b) prz,vznaniuOcenianemuoceny! przy uwzglgdnieniu uz,vskanejprzez
skaliocen:
Ocenianego
sumypunktórv,u'edlugnastqpujqcei
-

ocenabardzodobra * przypadkuuzyskaniaod'16do 50 punktów;

-

od 40 do 45 punttów;
ocenadobra ll' przypadkuuzyskania

-

od 30 do 39 punktów;
ocenazadowalaj4ca w przlpadkuuz,vskania

-

poni2ej30 punktó$';
ocenanegaq-$'na rv przypadkuuzyskania

púez
opisujesposóbwykony\\'ania
oceny,u którymOceniaj4cy
c) uzasadnieniu
Ocenianegoobowi4zków,z$racaj4cszczególn4uwag na spelnianieprzez
niegokrlteriów, z punktuwidzeniaktórychjestoceniany.

$7
przeprowadza
o którychmorva$ 6 ust.3, Oceniajacy
Przeddokonaniem
czynno{ci,
z OcenianymrozmowQ.zwanq dalej rozmorv4 oceniajqc4 Termin rozmolly
co najmniejna dwa
uyznaczaOceniaj4cyinformujqco nim Ocenianego,
oceniajqcej
dni przedterminemrozmowl.

2.

rozmoü5,Oceniajapy:
Podczas
a) omau'iaz Ocenianymuykonywanieprzezniegoobo* i4zkóu'rv okresie.w któ¡ym
púez niego podczasrealizacjizadañoraz
podlegalocenie,trudnoscinapotykane
przezocenianego
ustalonych
kryterió$'oceny;
spelnianie
rymagaj4cych
zakes *iedzy i umiejqtnoSci
b) okreslaw porozu¡lieniuz Ocenian,vm
rozrviniqcia;
celem
umiejgtnoéci
Ocenianego
c) omawiaz Ocenianymplan dzialaiidoskonalqcych
przezniegoobowi4zkó\'.
*--rkonywania
lepszego

l

$8
prz,vsluguje
od przyznanejmu oceny odrvolaniedo Burmistrza.
Ocenianemu
.iedmiudniod dat¡ otrz¡maniaocen¡.
\ rerminie

2 . Wzór odwolania od oceny okresorvejstano*'i zal4cznik m 2 do niniejszego
regulammu.
na piimie i porvinnozawieraóuzasadnienie
3. Odwolaniepo$'in¡obyósporzalzone

se
p¡aco\mika
sipdo aktosobou-¡-ch
Arkuszeocenyu,l4czane

$10
ja$toéóoceny.
pracownika
obowiqzuje
doocenianego
1 W stosunku
praco\lnika
osobom
nieupowaznionym.
informacji
o ocenie
2 . Zabrania
sigudzielania
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Zalaczniknr I

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZADOWEGO
I. Nazrv¿i adresjednostkizatrudniaj4cej

II. Dane do$czqce ocenianegopracownika

..............................-............
Datazatrudnienia
nastano$'isku
urzgdniczym:
pracyna obecnym
stanowisku:
........................................
Datarozpoczqcia
przelozonego:
lmiQ.naz\riskoi stanorvisko
bezpoéredniego

poprzedniej
oceny
III. Danedor.vcz4ce

Dataspo¡zqdzeniá

Ocena/poziom

IV. Inforñacja dot"vczqc¡rozmo[T oceniaj4cej

przeprowadzona
w dniu....................................
Rozmowa
oceniajqca
zostala
z pracownikiem
przepro$'adzll
Rozmo\\'Q
...........................

Buarfl1.$TRg
tpadplsyacoin¡ka)

V. Okreílerie stopniaspelnieniaprzezpr¿cownikazadanychkryt€riów

miejscu,stosownie
do stopnia
W ponizszejtabelinalezywstawióznak,.X"w odpo$'iednim
przezOcenianego
poszczególnych
spelniania
krylcdów.

Lp. K4'teriaoceny

Niezadoralajqcy Zadowalaj4cy
(i pkt)

(2 pkt)

)

3.
4.
L

6.
7.
8.
9.
10.

kryteria:
Sumapunktówzawsz.vstki€

punltórv:
Tabeiarozpigtoéci
Liczbapunltó\\'dla p¡acormików Ocena
l

50- 46 pkt

Bardzodobra

2.

15 40 pkt

Dobra

I

19 - 30 pkt

Zado*'alaj
4ca

1.

Poni2ej30 pkt

Negaty\\,na

VI. Przyznaüieocenyokresorvej
Danedot.vczqce
Oceniajqcego:

S t ¿ n o irsr lo :

Dobry

Bardzodobry

(4 pkt)

(spkt)

PrzyznajgOcenianemu¡ast€puj4c4okreso$'4ocenQ:

Zadorvalaj4c4

Uzasadnienie:

(pottpi s oceniajqceea)

\¡L Wnioski wynikaj4ce z przeprorvadzonejoceny. Zakres wiedzy i umiejetnoici
qmagaj4cych rozwinigcia. Proponowany plan dzialaú doskonal4cychumiejgtnoSci
celemlepszego$ykoÍ)w¿nia przezniegooborvi4zków.
Ocenia¡rego

VII. Pohvierdzenieprzez pracownikaolrzymaniaocenyna piómie
j2 \\' dniu .........................
arkuszocenyz ocen4okesowqoraz
otrz,vmalem
Potwierdzan.
zostalempouczon!o pra*ie odwolaniasig od przyznanejocenydo Burmistza,w teminie
siedmiudni od dniajej olrzymania.

(padpt pta.ovnika)
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Zalqczniknr 2

(itniEi ndr)riskopt,tco\nika)

(skntu\r i\ ka p I dcat n ¡lta)

BURMISTRZ MIASTA

JEDRZEJOWA

ODWOI,ANIE OD OCENY OKRESOWEJ
z d n i a. . . . . . . . . . . . . '........ . .

Niniejszymodu,olujgsig od oceny okresowejz dnia
d o r g c z o nmeijr r d n i u. . . . . . . . . . . . . . . . .
Wnoszgo jcj z¡janQ i p¡zvznaniemi oceny

UZASADNIENIE
\\ dniu ............ dorqczononi a¡kuszocenyok¡esowej,zawierajqcyocenQmojej p¡acyza
okresod dnia

Z ocen4
mi ocenajest
negaty\\'na.
do dnia...............P¡zyznana

polvodów:.. . . . .. . ... . .. . . . . . . .. .
ra.siqniezgadzamz nastQpujqcych

BU¡I}A!$TRC
mgr !:4JKel;ek wotskt

(podpt)

