ZARZĄDZENIE NR 80/09 WÓJTA GMINY PACANÓW 
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz.1591 z późniejszymi zmianami/, art.28 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz.1458/

zarządzam, co następuje

§1

Ustalam regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pacanów na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów posiadających status pracowników samorządowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wszystkich pracowników o których mowa § 1 zobowiązuję do zapoznania się z ww. regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.

§3

Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w regulaminie są bezpośredni przełożeni zobowiązani do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
§4

Traci moc Zarządzenie Nr 89/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11 września 2007r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

§5
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 80/09 Wójta Gminy Pacanów 
z dnia 29.06.2009 r.

Regulamin
przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

§1.

1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym, z częstotliwością raz na dwa lata, podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie Gminy Pacanów na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy posiadający status pracowników samorządowych, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.
2. Stanowiska urzędnicze i stanowiska kierownicze urzędnicze podlegające ocenie kwalifikacyjnej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U. Nr 50, poz.398 /
3. W przypadku nowo zatrudnionego pracownika czynności o których mowa w § 2 oceniający dokonuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zatrudnienia na czas nieokreślony.
§ 2.

	Okresowych ocen kwalifikacyjnych dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego pracownika zgodnie z niniejszym regulaminem, zwany w dalszej części Regulaminu „ oceniającym", przy zachowaniu zasady jawności oceny w stosunku do ocenianego pracownika, zwanego w dalszej części regulaminu „ocenianym" i poufności - nie udzielania informacji o ocenie osobom nieupoważnionym i postronnym.

Ocenę sporządza się na arkuszu oceny, którego wzór określa załącznik Nr 1 do regulaminu. 
Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art.24 i art.25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
Oceny dokonuje się w oparciu o kryteria obowiązkowe wspólne dla wszystkich ocenianych oraz w oparciu o 3 kryteria dodatkowe wybrane z wykazu, najistotniejsze dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika. Wykaz kryteriów obowiązkowych i dodatkowych stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.
Przed wyborem kryteriów dodatkowych, oceniający zobowiązany jest
przeprowadzić z ocenianym rozmowę. Przedmiotem rozmowy jest omówienie z pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art.24 i 25 ust. l ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
	Oceniający po wyborze kryteriów dodatkowych wyznacza ocenianemu termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok oraz okres objęty oceną w część B arkusza oceny. Fakt zapoznania się z kryteriami oceny, terminem jej sporządzenia na piśmie i okresem objętym oceną oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w części B arkusza oceny.
	W uzasadnionych przypadkach oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie, powiadamiając o tym ocenianego w formie pisemnej.


§3.

Oceniający przed sporządzeniem oceny na piśmie, przeprowadza z ocenianym rozmowę, podczas której omawia z nim wykonywanie przez ocenianego jego obowiązków w okresie w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.

§4.

Sporządzenie przez oceniającego oceny na piśmie polega na:
1/ wpisaniu do arkusza opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, którym podlegał ocenie, 
2/ określeniu poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego / bardzo dobry,
dobry, zadowalający lub niezadowalający/, 
3/ przyznaniu oceny pozytywnej w razie bardzo dobrego, dobrego lub zadowalającego poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego albo przyznaniu oceny negatywnej w przypadku poziomu niezadowalającego.

§5.

1. Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania do Wójta Gminy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oceny. Fakt zapoznania się z oceną oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w części E arkusza oceny.
2. W przypadku skorzystania przez ocenianego z przysługującego mu prawa wniesienia odwołania od doręczonej oceny jest on zobowiązany złożyć odwołanie na piśmie z uzasadnieniem.
3. Odwołanie rozpatruje Wójt Gminy w terminie 14 dni od dnia wniesienia.
4. W przypadku uwzględnienia odwołania Wójt Gminy:
1/ zmienia ocenę dokonaną przez bezpośredniego przełożonego lub 
2/ zobowiązuje oceniającego do dokonania oceny po raz drugi w terminie 14 dni. 

§6.

Oryginał arkusza oceny oceniający przekazuje do akt osobowych. Oceniany pracownik otrzymuje kopię arkusza oceny.

§7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

