Zarządzenie Nr 16 /2009
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stargardzie Szczecioskim
z dnia 20 czerwca 2009 r.
w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie
Szczecioskim

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. Nr 223, poz. 1458) , zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam „ Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych , zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie
Szczecioskim ”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Zobowiązuję pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania
podanych w nim zasad i terminów.
2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowieo zawartych w Regulaminie są
bezpośredni przełożeni.
§3
Traci moc przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stargardzie Szczecioskim Nr 9/07 z dnia 6 czerwca 2007r.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 16/2009
Dyrektora MOPS
w Stargardzie Szczecioskim
z dnia 20 czerwca 2009 r.

REGULAMIN
okresowej oceny pracowników samorządowych
zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Przedmiot Regulaminu
1. Regulamin określa sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim.
2. Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na
Stanowiskach urzędniczych krócej niż sześd miesięcy.
§2
Słowniczek
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:











MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim,
Dyrektor – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
bezpośredni przełożony – kierownika Działu lub inną osobę, która jest upoważniona do
dokonania oceny, zwana w Regulaminie oceniającym,
ocena – okresowa ocena, jakiej podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na
stanowisku urzędniczym,
ocena pozytywna – ocena koocowa obejmująca bardzo dobry, dobry lub zadowalający
poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,
ocena negatywna – ocena koocowa obejmująca niezadowalający poziom wykonywania
obowiązków przez ocenianego,
oceniający – bezpośredni przełożony, który jest uprawniony do dokonania oceny,
oceniany – pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym,
opinia – stanowisko oceniającego, sformułowane w formie pisemnej, dotyczące
wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie,
kryteria – przedmiot oceny

ROZDZIAŁ II
Tryb dokonywania oceny
§3
Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonywania okresowych ocen pracowników
podlegających ocenie.
§4
1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz na dwa lata z zastrzeżeniem § 9.
2. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest w miesiącu lutym i obejmuje 2-leni
okres liczony od 1 stycznia do 31 grudnia.
3. Okresowa ocena pracowników na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
zostanie dokonana po raz pierwszy w lutym 2010 r.
4. Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzieo 28 lutego.
5. Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku :
a) usprawiedliwionej
nieobecności
Ocenianego
uniemożliwiającej
przeprowadzenie oceny,
b) istotnej zmiany zakresu obowiązków Ocenianego lub zmiany zajmowanego
przez niego stanowiska.
6. W przypadkach , o których mowa:
a) w ust. 4 pkt a) - ocena sporządzana jest w terminie jednego miesiąca od dnia
powrotu Ocenianego do pracy,
b) w ust. 4 pkt b) - ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub
stanowiska.
7. Nowy termin sporządzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając
o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.
§5
1. Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika samorządowego z obowiązków
wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków
określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych.
2. Wykaz kryteriów oraz ich opis stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§6
1. Koocowym wynikiem okresowej oceny jest wypełnienie przez oceniającego arkusza
okresowej oceny pracownika samorządowego.
2. Wzór arkusza okresowej oceny pracownika samorządowego określa załącznik nr 2
do Regulaminu.
3. Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:
a) określeniu stopnia spełniania przez Ocenianego zadanych kryteriów, przy
uwzględnieniu następujących stopni:



stopieo bardzo dobry - przyznawany, jeżeli Oceniany zawsze spełniał dane
kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania; za
stopieo ten Oceniany otrzymuje pięd punktów;
 stopieo dobry - przyznawany, jeżeli Oceniany prawie zawsze spełniał dane
kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopieo te Oceniany
otrzymuje cztery punkty;
 stopieo zadowalający - przyznawany, jeżeli Oceniany, zazwyczaj spełniał
dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopieo ten
Oceniany otrzymuje trzy punkty;
 stopieo niezadowalający - przyznawany, jeżeli Oceniany często nie spełniał
danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopieo ten
Oceniany otrzymuje dwa punkty;
b) przyznaniu Ocenianemu oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez Ocenianego
sumy punktów, według następującej skali ocen:
 ocena bardzo dobra - w przypadku uzyskania od 40 do 45 punktów; ocena
 dobra - w przypadku uzyskania od 31 do 39 punktów;
 ocena zadowalająca - w przypadku uzyskania od 20 do 30 punktów; ocena
 negatywna - w przypadku uzyskania poniżej 20 punktów;
c) uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez
Ocenianego obowiązków, zwracając szczególną uwag na spełnianie przez niego
kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany.

§7
1. Przed dokonaniem czynności, o których mowa w § 6 ust. 3, Oceniający przeprowadza
z Ocenianym rozmowę, zwaną dalej rozmowa oceniającą. Termin rozmowy
oceniającej wyznacza Oceniający informując o nim Ocenianego co najmniej na dwa
dni przed terminem rozmowy.
2. Podczas rozmowy Oceniający:
a) omawia z Ocenianym wykonywanie prze niego obowiązków w okresie, w którym
podlegał ocenie, trudności napotkane prze niego podczas realizacji zadao oraz
spełnianie przez ocenianego kryteriów oceny,
b) określa w porozumieniu z Ocenianym zakres wiedzy i umiejętności
wymagających rozwinięcia,
c) omawia z Ocenianym plan działao doskonalących umiejętności Ocenianego
celem lepszego wykonywania przez niego obowiązków.
§8
Bezpośredni przełożony doręcza ocenę pracownikowi samorządowemu oraz Dyrektorowi
niezwłocznie nie później niż do dnia 28 lutego.
§9
1. Pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny przysługuje odwołanie do
Dyrektora w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny.

2. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia.
3. Odwołanie wnosi się na piśmie i powinno zwierad uzasadnienie.
4. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po
raz drugi.
§ 10
1. W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego negatywnej oceny,
ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia
zakooczenia poprzedniej oceny.
2. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny, o której mowa w ust. 8, skutkuje
rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.
§ 11
Arkusze oceny włączane są do akt osobowych pracownika.

Załącznik nr 1
do Regulaminu oceniania

WYKAZ KRYTERIÓW

Kryterium

Opis kryterium

1. Dbałośd

o
wykonywanie
zadao
publicznych oraz o środki publiczne z
uwzględnieniem interesu publicznego
oraz indywidualnych interesów obywateli




2. Przestrzeganie

Konstytucji
Rzeczypospolitej
Polskiej
i
innych
przepis6w prawa , dochowanie tajemnicy
ustawowo chronionej






3. Wykonywanie
zadao
sprawnie i bezstronnie

sumiennie,






4. Udzielanie
informacji
organom,
instytucjom i osobom fizycznym oraz
udostępnianie
dokumentów
znajdujących się w posiadaniu
jednostki, w której pracownik jest
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie
zabrania;.







dbałośd o szybkie, wydajne i efektywne
realizowanie powierzonych zadao,
umożliwiające uzyskiwanie wysokich
efektów pracy
wykonywanie obowiązków bez zbędnej
zwłoki
Znajomośd przepisów niezbędnych do
właściwego wykonywania obowiązków
wynikających z opisu stanowiska pracy.
umiejętnośd
wyszukiwania
i
zastosowania właściwych przepisów w
zależności od rodzaju sprawy.
przestrzeganie przepis6w dot. ochrony
danych osobowych oraz tajemnicy
służbowej i paostwowej.
wykonywanie obowiązków w sposób
uczciwy, niebudzący podejrzeo o
stronniczośd i interesownośd.
obiektywne rozpoznawanie sytuacji.
umiejętnośd
sprawiedliwego
traktowania stron, niefaworyzowania
żadnej z nich.
przestrzeganie terminów załatwiania
spraw.
umiejętnośd budowania kontaktu z inną
osobą,
zaspokajanie potrzeb obywatela, przez
udzielanie wyczerpujących informacji.
stosowanie
przyjętych
form
prowadzenia
korespondencji
i
przedstawianie zagadnieo w sposób
jasny i zwięzły
dobieranie odpowiedniego stylu, języka
i treści pism, budowanie zdao
poprawnych gramatycznie i logicznie.

5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości
w
kontaktach
z
obywatelami,
zwierzchnikami, podwładnymi oraz
współpracownikami








6. Zachowanie się z godnością w miejscu
pracy i poza nim




7. Stałe podnoszenie umiejętności
kwalifikacji zawodowych

i



8. Sumienne i staranne wykonywanie
poleceo przełożonego



9. Wywiązywanie się przez pracownika
samorządowego
z
obowiązków
wynikających z zakresu czynności na
zajmowanym stanowisku.










obiektywne rozpoznawanie sytuacji
przy wykorzystaniu dostępnych źródeł,
gwarantujące
wiarygodnośd
przedstawionych danych, faktów i
informacji.
umiejętnośd
sprawiedliwego
traktowania
wszystkich
stron,
niefaworyzowania żadnej z nich.
zrozumienie funkcji usługowej swojego
stanowiska pracy,
okazywanie szacunku,
tworzenie przyjaznej atmosfery,
umożliwienie
obywatelowi
przedstawienia własnych racji,
dbałośd o nieposzlakowaną opinię
postępowanie
zgodnie
z
etyką
zawodową
zdolnośd i skłonnośd do uczenia się,
uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia
kwalifikacji tak, aby zawsze posiadad
aktualną wiedzę.
dokładne wykonywanie obowiązków,
stosowanie się do poleceo i wskazówek
przełożonego
planowanie działao i organizowanie
pracy w celu wykonania zadao
precyzyjne
określanie
celów,
odpowiedzialnośd oraz ram czasowych
działania,
Ustalanie
priorytetów
działania,
efektywne wykorzystywanie czasu,
tworzenie szczegółowych i możliwych
do realizacji planów,
umiejętnośd podejmowania decyzji,
stosowanie procedur załatwiania spraw
umiejętnośd pracy w zespole
poprawne i staranne sporządzanie
dokumentów

Załącznik nr 2
do Regulaminu oceniania

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY
PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
1. Nazwa i adres jednostki
Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecioskim
ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczecioski

2. Dane dotyczące ocenianego pracownika
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..............................……..
Komórka organizacyjna ……………………………………………………………………………………………………..
Stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………………..…
Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym………………………………………………………………….
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz stanowisko bezpośredniego przełożonego ………………………………………

3. Dane dotyczące poprzedniej oceny
Data sporządzenia …………………………………………
Ocena / poziom …………………………………………….

4. Informacja dotycząca rozmowy oceniającej
Rozmowa oceniająca przeprowadzona została z pracownikiem w dniu …………………………
Rozmowę przeprowadził ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..
Podpis pracownika

5. Określenie stopnia spełnienia przez pracownika zadanych kryteriów.
W poniższej tabeli należy wstawid znak „X” w odpowiednim miejscu, stosownie do stopnia
spełniania przez Oceniającego poszczególnych kryteriów.
L.p. Kryteria oceny

1
2
3
4
5
6
7

Niezadowalający Zadowalający Dobry (4
(2 pkt)
(3 pkt)
pkt)

Bardzo
dobry (5
pkt)

8
9
Suma punktów za wszystkie kryteria: ……………………………………………
Tabela rozpiętości punktów:
L.p.
1
2
3
4

Liczba punktów dla pracownika
40-45
31-39
20-30
Poniżej 20

Ocena
Bardzo dobra
Dobra
Zadowalająca
Negatywna

6. Przyznanie oceny okresowej
Dane dotyczące oceniającego:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………..…………….
Stanowisko: ……………………………………………………………………………...
Przyznaję Ocenianemu następującą okresową ocenę:
Bardzo dobrą
Dobrą
Zadowalającą
Negatywną
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Miejscowośd , data

………………………………………………………
Podpis oceniającego

7. Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny. Zakres wiedzy i umiejętności
wymagających rozwinięcia. Proponowany plan działao doskonalących
umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego
obowiązków.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Potwierdzenie przez pracownika otrzymania oceny na piśmie
Potwierdzam, iż w dniu ……………………………….. otrzymałem arkusz oceny z oceną okresową oraz
zostałem pouczony o prawie odwołania się od przyznanej oceny do Dyrektora w terminie siedmiu
dni od dnia jej otrzymania.

…………………………………
miejscowośd data

………………………………….
Podpis pracownika

