Zar74dzenie Nr 11 /09
Burmistrza Rychwala
z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie okresowych ocen pracownik6w samorzgdowych zatrudnionych na
stanowiskach urzgdniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzgdniczych
w Urzgdzie Gminy i Miasta w Rychwale

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r . o pracownikach samorz4dowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1465) zarzgdzam , co nastcpuje:
§1
1. Zarz4dzenie okresla:
1) sposob dokonywania okresowych ocen pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
urzcdniczych w Urzcdzic Gminy i Miasta w Rychwale, w tyro kierowniczych
stanowiskach urzcdniczych;
2) okresy, za ktore jest sporzgdzana ocena;
3) kryteria na podstawie ktorych jest sporz.4dzana ocena;
4) skalc oven.
2. Przepisow zarz4dzenia nie stosuje sic do pracownikow :
1) zatrudnionych krocej niz 6 miesiccy,
2) nie pozniej. niz na 6 miesiccy pried odejsciem pracownika na emeryturc, chyba ze zwroci sic
on z pisemnq prosb4 o przeprowadzenie oceny.
3. Ustala sic wzor arkusza oceny, stanowikcy zalqcznik do zarz,4dzenia.
§2
1. Okresowej oceny, zwanej dalej „ocen4", dokonuje bezposredni przelozony ocenianego
pracownika, zwany dalej,,oceniaJ4cym".
2. Burmistrz Rychwala, bcdgcy bezposrednim przelo2onym pracownika mote wyznaczyc do
dokonania oceny tego pracownika inn4 osobc.
§3
1. OceniaJ4cy wyznacza okres objcty ocen4 nie pozniej niz w ci4gu 3 miesiccy od dnia
zatrudnienia ocenianego , a w razie przeprowadzania kolejnej oceny - nie po •%niej niz w ci4gu 30
dni od sporz4dzenia poprzedniej oceny . 0 terminie rozpoczccia i zakonczenia okresu objctego
ocen4 zawiadamia sic ocenianego pisemnie.
2. Czas trwania okresu objctego ocen4 okresla sic w miesi4cach i latach.
4. OceniaJ4cy wyznacza nowy termin sporz4dzenia oceny w razie usprawiedliwionej
nieobecnosci w pracy ocenianego , unicmozliwia14cej dokonanie oceny.

I

5. W razie zmiany na stanowisku oceniaJ4cego albo zmiany podleglosci sluzbowej ocenianego
w trakcie okresu objctego ocen4, dotychczasowy ocenia14cy dokonuje oceny cz^lstkowej,
uwzglcdnianej w ocenie koncowej.
§4
1. Oceny dokonuje sic raz na 2 lata.
2. Ocena ma forme pisemn4 i jest sporz4dzana na arkuszu oceny , ktorego wzor stanowi zalgcznik
do zarz4dzenia.
§5
1. Kryterium oceny stanowi wywi4zywanie sic ocenianego z obowi4zk6w wynikaJ4c:ych z zakresu
czynnosci na zajmowanym stanowisku oraz obowigzkow okreglonych w art. 24 i art. 25 ust. 1
ustawy o pracownikach samorz4dowych.
2. Kryterium oceny jest ponadto wywigzywanie sic ocenianego z obowi4zk6w
przewidzianych w art. 100 Kodeksu pracy.

§6
1. OceniaJ4cy zapoznaje ocenianego z pisemnym projektem oceny i wysluchuje jego uwag
i zastrzezen.
2. Oceniany mote zglosic swoje uwagi i zastrzezenia na pigmie , jednak nie po'niej niz w ciagu
3 dni od daty zapoznania sic z projektem oceny.
§7
Ocena ma charakter opisowy i jest zakonczona stwierdzeniem uog6lniaJ4cym:
1) ocena wyrozniaJ4ca;
2) ocena dobra;
3) ocena dostateczna;
4) ocena negatywna.
§8
1. OceniaJ4cy niezwlocznie dorccza ocenianemu kopic arkusza oceny okresowej. Oceniany
obowi4zany jest niezwlocanie potwierdzic odbior kopii arkusza oceny.
2.Oryginal arkusza oceny wl4cza sic do akt osobowych ocenianego.

§9

Zalqcznik do Zarz4dzenia Nr 11 /09
Burmistrza Rychwala
z dnia 26 czerwca 2009 r.
Arkusz oceny okresowej

1. tJrz4d Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolnosci 16, 62-570 Rychwal
(nazwa pracodawcy)

2. Imiq i nazwisko ocenianego 3. Komorka organizacyjna do ktorej przynalezy oceniany 4. Data zatrudnienia na stanowisku urzgdniczym 5. Stanowisko zajmowane przez ocenianego 6. Data rozpoczgcia pracy na obecnym stanowisku7. Wynik poprzedniej oceny i data jej sporz4dzenia 8. Imie, i nazwisko oceniaJ4cego 9. Stanowisko zajmowane przez oceniajqcego 10. Okres objety ocen4 11. Opisowa opinia dotycz4ca wykonywania obowigzkow przez ocenianego:

12. Stwierdzenie uog6lniaJ4ce 13. Wnioski dotyczqce rozwoju zawodowego ocenianego:

m iej scowosc data

podpis oceniajgcego

POUCZENIE :
Pracownikowi ( ocenianemu) od dokonanej oceny przysluguje odwolanie do Burmistrza Kierownika Urzcdu Gminy i Miasta w Rychwale w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny.

..................... .....................................
data podpis ocenianego

