
Zarządzenie nr V/23/W/2007 

 

ZARZĄDZENIE NR V/23/W/2007 

Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2007 r. 

w sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Zębowicach 

  

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:  

  

§ 1 

Wprowadza się zasady zarządzania personelem Urzędu Gminy w Zębowicach, na które 

składają się: 

1) Regulamin organizowania i szczegółowe zasady przeprowadzania 

konkursów na stanowiska w Urzędzie Gminy w Zębowicach stanowiący 

załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) Procedura przyjęcia nowego pracownika do pracy stanowiąca wraz z 

wzorem karty przyjęcia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) Zasady szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach stanowiące 

załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

4) Regulamin okresowej oceny pracownika stanowiący załącznik nr 4 do 

niniejszego zarządzenia; 

  

§ 2 

Zarządzanie Personelem Urzędu Gminy w Zębowicach polegać będzie na organizowaniu i 

traktowaniu pracowników w taki sposób, który pozwoli im na zaspokojenie ich własnych 

potrzeb i wykorzystaniu wewnętrznych zdolności, które umożliwią uzyskanie najwyższego 

poziomu w działaniu indywidualnym i zespołowym na rzecz Urzędu Gminy w Zębowicach. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. Wdrożenie zasad winno nastąpić 

do dnia 31.05.2007 roku, celem stosowania od 01.06.2007 r. 



§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

Załącznik nr 1 

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW NA STANOWISKA W URZĘDZIE GMINY 

W ZĘBOWICACH 

  

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste 

kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w urzędzie. 

Wdrożenie regulaminu uczyni proces zatrudnienia pracowników jasnym i czytelnym dla 

mieszkańców Gminy Zębowice. 

Urząd Gminy w Zębowicach będzie prowadzić politykę naboru pracowników w oparciu o 

kryterium fachowości. 

  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Wójcie– należy przez to rozumieć2) Wójta Gminy Zębowice 

3) Urzędzie – należy przez to rozumieć4) Urząd Gminy w Zębowicach, 

5) Konkursie na wyższe stanowiska – należy przez to rozumieć6) konkurs na 

następujące stanowiska: 

Skarbnik Gminy – Główny Księgowy, 

Kierownik Referatu, 

Samodzielne Stanowisko, 

Główny Specjalista,  

Radca prawny, 

Audytor wewnętrzny. 



7) Konkursie na niższe stanowiska - należy przez to rozumieć8) konkurs na 

następujące stanowiska: 

Młodszy referent, 

Referent, 

Podinspektor, 

Inspektor, 

Informatyk.  

Rozdział 2 

Przebieg postępowania konkursowego. 

§ 2. 1. O wszczęciu postępowania konkursowego 

decyduje Wójt. 

2. Konkursu nie przeprowadza się jeżeli stanowisko jest obsadzane w ramach ruchu 

kadrowego wewnątrz Urzędu (rekrutacja wewnętrzna). 

3. Następujące stanowiska są obsadzane w drodze analizy złożonych ofert o pracę: 

- Stanowisko pomocnicze  

Gońcy, 

Sprzątaczki, 

Robotnicy gospodarczy. 

4. Wójt może zarządzić przeprowadzenie konkursu na stanowiska o których mowa w ust. 3. 

§ 3. 1. Postępowanie konkursowe obejmuje: 

1) ogłoszenie o konkursie, 

2) nabór ofert 

3) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur, 

4) rozmowa kwalifikacyjna, 

5) wybór kandydata na stanowisko objęte ogłoszeniem, 

6) podanie do wiadomości wyniku postępowania konkursowego. 



2. Za przebieg i organizację postępowania konkursowego odpowiada Sekretarz Gminy. 

Rozdział 3 

Komisja konkursowa. 

§ 4. 1. Skład komisji jest stały z zastrzeżeniem ust. 4.  

2. Jeżeli ogłoszenie dotyczy konkursu na wyższe stanowisko w skład komisji wchodzą: 

1) Wójt lub Zastępca Wójta – przewodniczący komisji, 

2) Sekretarz Gminy, 

3) Podinspektor ds. Personalnych, 

4) Kierownik komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie ze względu na 

stanowisko, którego dotyczy konkurs, 

3. Jeżeli ogłoszenie dotyczy konkursu na niższe stanowisko w skład komisji wchodzą: 

1) Sekretarz Gminy – przewodniczący komisji, 

2) Podinspektor ds. Personalnych, 

3) Kierownik komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie ze względu na 

stanowisko, którego dotyczy konkurs. 

4. Wójt może powołać w skład komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, dodatkowo inne osoby 

posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla właściwej oceny 

kandydata. 

5. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu. 

6. Komisja przystępując do pracy ustala metodę i sposób wyłonienia kandydatów. 

7. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub 

krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy 

postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

8. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 7, zostaną ujawnione w trakcie postępowania 

konkursowego, Wójt dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany. Czynności dokonane 

przez komisję konkursową działającą w poprzednim składzie są nieważne. 

Rozdział 4 

Ogłoszenie o konkursie.  

§ 5. 1. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności: 



1) podmiot ogłaszający,  

2) stanowisko, na które ogłoszono konkurs, 

3) wymagane kwalifikacje kandydatów, 

4) miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów,  

5) przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, 

6) sposób składania ofert. 

2. W sytuacji konkursu na wyższe stanowisko ogłoszenie powinno zawierać wymóg 

dołączenia do oferty koncepcji pracy. 

3. Ogłoszenie o konkursie należy podać do publicznej wiadomości poprzez: 

- zamieszczenie w prasie lokalnej, 

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), 

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

§ 6. 1. Przy formułowaniu wymagań dla stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs, 

należy uwzględniać w szczególności: 

1) zakres wykonywanych zadań, 

2) zakres odpowiedzialności kierowniczej, 

3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji, 

4) rodzaj i zakres kontaktów niezbędnych do wykonywania 

zadań, 

5) liczbę podległych pracowników oraz zakres ich 

samodzielności. 

2. Wymagania formułuje Wójt w porozumieniu z właściwym merytorycznie kierownikiem 

komórki organizacyjnej. 

3. Wymagania dotyczące stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs, w zakresie 

predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych, mogą obejmować w 

szczególności: 

1) zdolności analityczne, 

2) kreatywność, 

3) elastyczność, 



4) pewność siebie, 

5) komunikatywność , 

6) odporność na stres, 

7) umiejętność pracy w zespole, 

8) umiejętność kierowania zespołem, 

9) umiejętność myślenia strategicznego.  

Rozdział 5 

Nabór ofert. 

§ 7. Oferty w zamkniętych kopertach lub przesłane pocztą w terminie określonym w 

ogłoszeniu przyjmuje sekretariat Urzędu. 

Rozdział 6 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur. 

§ 8. 1. Jeżeli ogłoszenie dotyczy konkursu na wyższe stanowisko postępowanie przeprowadza 

się dwuetapowo. 

2. W pierwszym etapie komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i 

ustala czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz ustala listę kandydatów 

dopuszczonych do drugiego etapu postępowania konkursowego. 

3. Decyzja w sprawie niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania wymaga 

uzasadnienia. 

4. Po zakończeniu I etapu przewodniczący komisji wysyła do kandydatów zawiadomienia, 

które powinno zawierać informację o decyzji podjętej przez komisję. 

5. Drugi etap polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej zbadać: 

predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące 

prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, 

obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach 

zajmowanych poprzednio przez kandydata, 

osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy, 

przebieg drogi zawodowej, 

cele zawodowe kandydata. 



6. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja informuje kandydata o warunkach pracy i 

płacy na stanowisku, na które ogłoszono konkurs. 

§ 9. 1. Po przeprowadzeniu dyskusji nad wynikami rozmowy kwalifikacyjnej komisja 

konkursowa wybiera kandydata w drodze tajnego głosowania, zwykłą większością głosów. 

2. Głosy oddaje się na ostemplowanych kartach do głosowania. 

3. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, kandydat nie został wybrany, 

przewodniczący komisji konkursowej zarządza drugie głosowanie. 

4. Przeprowadzenie drugiego głosowania odbywa się w sposób wskazany w ust. 1 i może być 

poprzedzone ponowną dyskusją i rozmową z wytypowanymi kandydatami.  

5. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 

§ 10. 1. Jeśli żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu o konkursie 

komisja nie dokonuje wyboru kandydata. Wójt podejmuje decyzję o sposobie naboru na 

brakujące stanowisko. 

§ 11. 1. Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania 

konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na 

posiedzeniu. 

2. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie, na ich 

żądanie. Udostępnienie protokołu powinno nastąpić w sposób nie naruszający danych 

osobowych osób biorących udział w konkursie. 

3. Osoby, których kandydatury były rozpatrywane, przewodniczący komisji powiadamia 

pisemnie o wynikach konkursu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ostatniego 

posiedzenia komisji konkursowej. 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe. 

§ 12. Postępowanie konkursowe jest nieważne w razie ujawnienia po zakończeniu 

postępowania konkursowego, że do składu komisji konkursowej powołane zostały osoby o 

których mowa w § 7. 

§ 13. Ostateczna decyzja o powierzeniu stanowiska wybranemu przez komisję kandydata 

,należy do Wójta. 

Załącznik nr 2 

PROCEDURA PRZYJĘCIA NOWEGO PRACOWNIKA DO PRACY W 

URZĘDZIE GMINY W ZĘBOWICACH 



Lp. Działanie 

Osoby uczestniczące 

i odpowiedzialne 

Uwagi 

1 

Decyzja o przyjęciu: 

-określenie warunków pracy i płacy 
Wójt   

2 Sporządzenie umowy o pracę 
Podinspektor ds. 

Personalnych   

3 Skierowanie na badania lekarskie 
Podinspektor ds. 

Personalnych  

4 

Rozmowa inaugurująca pracę 

- przekazanie zestawu regulacji 

obowiązujących w Urzędzie i na 

stanowisku pracy ( Regulamin Pracy, 

Regulamin Organizacyjny Urzędu, ) 

  

Wójt 

Kko* 

 

5 

Rozmowa wprowadzająca w ko* 

-zapoznanie z personelem 

-zapoznanie z obowiązkami 

Kko*   

6 Powierzenie kluczy do pomieszczeń 
Referat ds. 

Organizacyjnych  

7 
Powierzenie sprzętu, instrukcji 

obsługi  
Kko* 

 

8 Szkolenie BHP 
Referat ds. 

Organizacyjnych  

9 

Zapoznanie z regulacjami 

obowiązującymi w Urzędzie i na 

stanowisku pracy 

Praca własna 
 

10 Nadzór i porady bieżące, 

Współpracownik na 

stanowisku pracy lub 

Kko 
 

*Ko – komórka organizacyjna 

*Kko – kierownik komórki organizacyjnej 

Odpowiedzialny za przebieg procedury: Sekretarz. 

  

Karta Przyjęcia 



Pana(i).............................................................Na stanowisko.................................................. 

w Wydziale/Referacie................................................................................................................ 

Lp. Działanie 

Imię i nazwisko 

osoby  

odpowiedzialnej 

Data 

Podpis 

os. odp. 

Uwagi 

adnotacje 

1 

Decyzja o przyjęciu: 

-określenie warunków pracy i płacy 

Wójt       

2 Skierowanie na badania lekarskie Podinspektor ds. Personalnych     
 

3 Sporządzenie umowy o pracę Podinspektor ds. Personalnych     
 

4 

Rozmowa inaugurująca pracę 

- przekazanie zestawu regulacji 

obowiązujących w Urzędzie i na 

stanowisku pracy ( Regulamin Pracy, 

Regulamin Organizacyjny Urzędu, ) 

Wójt 

Sekretarz 
    

 

5 

Rozmowa wprowadzająca w ko 

-zapoznanie z personelem 

-zapoznanie z obowiązkami 

Kko     
 

6 Powierzenie kluczy do pomieszczeń Referat ds. Organizacyjnych     
 

7 
Powierzenie sprzętu, instrukcji 

obsługi  
Kko     

 

8 Szkolenie BHP 

Referat ds. Organizacyjnych 

  
    

 

9 Nadzór i porady bieżące. 
Współpracownik na stanowisku 

pracy lub kko     
 

  

Dysponent Karty: kko: 

Załącznik nr 3 

ZASADY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW  

URZĘDU GMINY W ZĘBOWICACH 

  



§ 1.1. Urząd Gminy w Zębowicach przykłada dużą wagę do rozwoju zawodowego 

pracowników rozumianego jako: 

tworzenie sprzyjających warunków i  wspieranie działań w kierunku 

długofalowego rozwoju zawodowego pracowników,  

stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.   

2. Szkolenia rozumiane są jako systematyczny  rozwój postaw, wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań i stanowią priorytetowy obszar 

zarządzania kadrami.  

§ 2. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju zawodowego pracowników ma na celu 

efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i zapewnia profesjonalną realizację zadań.  

§ 3. Planowanie i rozwój kariery pracownika rozpatrywane są w kontekście rozwoju 

osobistego pracownika jak i organizacji. 

§ 4. Urząd przywiązuje szczególną wagę do jakości  szkoleń. 

Szkolenia powinny być na wysokim poziomie merytorycznym, dydaktycznym oraz 

organizacyjnym, dostosowanym do osiągnięcia zakładanego celu i uczestników szkolenia.  

§ 5. Polityka szkoleniowa traktowana jest jako działalność priorytetowa w Polityce kadrowej, 

której konsekwentna realizacja jest konieczna do utrzymania i rozwoju kwalifikacji 

zawodowych pracowników na poziomie zapewniającym profesjonalną realizację zadań 

Urzędu.  

§ 6. Środki finansowe na realizację Polityki szkoleniowej są ustalane corocznie w wysokości 

adekwatnej do możliwości finansowych Urzędu. 

§ 7. Uczestnictwo pracowników w szkoleniach  jest traktowane na równi z wykonywaniem 

obowiązków służbowych.  

§ 8. Kierownicy komórek organizacyjnych i Sekretarz kierują do Wójta wnioski o 

zakwalifikowanie pracowników do udziału w szkoleniu wraz z uzasadnieniem. 

§ 9. W postępowaniu  mającym na celu wybór kandydata na szkolenie, uwzględnia się 

następujące kryteria: 

zakres zadań na stanowisku zajmowanym przez kandydata, 

kwalifikacje kandydata,  

indywidualny program rozwoju zawodowego, 

dotychczasowy udział w szkoleniach.  

§ 10. Szkolenie powinno być związane z wykonywaną pracą, aby ułatwić pracownikom 

skuteczne wykonywanie ich obowiązków oraz realizację indywidualnych planów rozwoju 

zawodowego. 



§ 11. Wszyscy pracownicy Urzędu powinni posiadać jednakowy dostęp do szkoleń i 

możliwości podwyższania kwalifikacji.  

§ 12. Ocena efektów zrealizowanego szkolenia przeprowadzana jest przez: 

1) przeszkolonych pracowników na podstawie Karty Uczestnictwa w Szkoleniu 

– zał. Nr 3/2,    

2) bezpośrednich przełożonych na podstawie rozmowy przeprowadzonej w 

ciągu 7 dni od daty odbycia szkolenia. 

§ 13. W terminie do 30 stycznia roku następnego sekretarz sporządza corocznie sprawozdanie 

z przebiegu szkoleń, które przedstawia Wójtowi do zatwierdzenia. Sprawozdanie powinno 

zawierać wnioski dotyczące weryfikacji i rozwoju polityki szkoleniowej. 

§ 14. Do dnia 31.03.2007 r. Sekretarz przedstawi Wójtowi zestawienie szkoleń za rok 2006. – 

zał. Nr 3/3 

§ 15. Procedurę szkolenia określa załącznik nr 3/1. 

  

Załącznik nr 3/1 

PROCEDURA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW  

URZĘDU GMINY W ZĘBOWICACH 

  

Lp. 

Działanie 

Osoby 

Uczestniczące i 

Odpowiedzialne 

Termin 

  

Uwagi 

1 
Selekcja i kierowanie do kko ofert 

szkoleniowych 

Wójt, 

Sekretarz  
  

2 Analiza ofert szkoleniowych 
   

3 Wniosek o przeszkolenie pracownika 
   

4 Zatwierdzenie wniosku Wójt 
  

5 

Dokonanie zgłoszenia 

- przekazanie informacji do 

Podinspektora ds. Personalnych 

-wystawienie delegacji 

Podinspektor ds. 

Personalnych 
na formularzu 

zgłoszenia  



-wystawienie karty uczestnictwa 

6 Wypełnienie karty uczestnictwa Pracownik 
  

7 Zapoznanie się z kartą uczestnictwa,  

Kko 

Pracownik 
  

8 Rozmowa nt. szkolenia Kko,  
  

9 
Przekazanie karty uczestnictwa do 

Sekretarza 
Pracownik 

  

10 Adnotacja w Zestawieniu szkoleń  
   

11 

Sporządzenie listy preferowanych 

instytucji szkoleniowych 

Styczeń   
 

Kko – kierownik komórki organizacyjnej,  

  

Załącznik nr 3/2 

Karta uczestnictwa w szkoleniu 

1.Pracownik..........................................................Komórka organizacyjna(Symbol)............................. 

2.Temat szkolenia 

  

  

3.Instytucja szkoląca 

Nazwa: 

Siedziba: 

4.Miejsce.......................................................................... 5. Koszt............................................. 

6.Czas od...........................do............................ 7.Liczba dni szkoleniowych.......................... 

8.Ocena poziomu merytorycznego (wstawić znak X) 

1(najniższa) 2 3 4 5 6(najwyższa) 



9.Ocena przydatności (wstawić znak X) 

1(najniższa) 2 3 4 5 6(najwyższa) 

10.Zdobyta wiedza i umiejętność, sposób jej wykorzystania: 

  

  

  

  

  

  

  

11. Ocena instytucji szkolącej (wstawić znak X) 

1(najniższa) 2 3 4 5 6(najwyższa) 

........................ ............................... 

Data Podpis 

1-5 wypełnia Podinspektor ds. Personalnych 6- 11 wypełnia pracownik- po wypełnieniu 

przekazuje do Sekretarza. 

Załącznik nr 3/3 

Zestawienie szkoleń za rok ..... 

  

Informacja nt szkolenia 

Data\ 

Ilość 

dni 

Temat Instytucja szkoląca Koszt szkolenia 

  

        



  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

Łączny koszt szkoleń.................. 

Łączna liczba szkoleń................. 

Liczba szkoleń z podziałem na komórki organizacyjne Urzędu................................................... 

Załącznik nr 4 

REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW  

URZĘDU GMINY W ZĘBOWICACH 

Celem regulaminu jest: 

wprowadzenie mechanizmów stałej oceny pracowników urzędu ze 

względu na kryterium fachowości, 

podniesienie wydajności i jakości pracy, 

stworzenie przesłanek decyzji o awansowaniu i nagradzaniu 

pracownika,  

zapewnienie pracownikom informacji o tym, jak wywiązuje się z 

powierzonych obowiązków i jak widzą jego pracę przełożeni.  



  

§ 1. 1.Przedmiotem oceny pracowników są jego wyniki pracy rozumiane jako konkretne 

osiągnięcia oraz charakterystyka funkcjonowania w Urzędzie. Oceny wpisywane są do 

arkusza ocen. 

2. Ocenie podlegają: 

a) poziom realizacji zadań, 

b) poziom i sposób wywiązywania się z powierzonych 

obowiązków 

c) elementy wiedzy/umiejętności oraz cechy osobowe pożądane 

z punktu widzenia długofalowych celów Urzędu. 

§ 2. Procedura oceny obejmuje wszystkich pracowników Urzędu. 

§ 3. W procedurze oceny pracowników biorą udział dwie osoby: Wójt, przełożony pracownika i oceniany 

pracownik. 

§ 4. 1. Przełożony jest odpowiedzialny za przygotowanie się do oceny, dokonanie oceny oraz 

przeprowadzenie rozmowy oceniającej z pracownikiem. 

2. Przełożony ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz kartą oceny pracownika. 

Zadaniem przełożonego jest także zapoznanie ocenianego pracownika z procedurą oceny i 

rolą, jaką odgrywa w niej osoba oceniana, terminie rozmowy i kryteriach oceny. 

3. Obowiązkiem przełożonego jest dokonanie oceny zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą o 

pracowniku oraz wystawienie oceny i zaproponowanie konsekwencji oceny zgodnie z 

instrukcją i procedurą przyjętą w firmie. 

4. Przełożony jest odpowiedzialny służbowo za dopełnienie powyższych wymagań. 

§ 5. 1. Pracownik jest odpowiedzialny za przygotowanie się do rozmowy oceniającej oraz 

wzięcie czynnego udziału w ocenie przez dokonanie samooceny i poinformowanie o niej 

przełożonego. 

2. Pracownik nie może odmówić wzięcia udziału w ocenie. 

3. Za dopełnienie powyższych wymagań pracownik jest odpowiedzialny służbowo. 

§ 6. 1. Sekretarz jest zobowiązany przeprowadzić akcję informacyjną dla osób oceniających 

oraz wyjaśnić na bieżąco procedury oceny. 

2. Formalnie procedurę oceny kończy Wójt, podpisując kartę oceny pracownika, (załącznik nr 

4/1) oraz dokonując własnej oceny pracownika. 

§ 7. 1.Przełożony informuje pracownika o wyniku oceny. 



2. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania od wyniku oceny do Wójta. Wójt powołuje 

komisję w skład której wchodzą: 

Wójt, 

Zastępca Wójta, 

Sekretarz Urzędu. 

3. Komisja może zmienić ocenę, nie uwzględnić odwołania lub uwzględnić w części. Decyzja 

komisji jest ostateczna. 

§ 8. Ocena pracowników przeprowadzana jest raz w roku (czerwiec). Dokładny termin oceny 

ustala przełożony dla wszystkich podległych mu pracowników i podaje go do wiadomości 

minimum dwa tygodnie przed terminem planowanej rozmowy. 

§ 9. Każda ze stron biorących udział w ocenie jest zobowiązana do zachowania zasady 

poufności odnośnie procedur oceny i jej wyniku. 

§ 10. Wypełnione formularze oceny są przekazywane Wójtowi w zaklejonej kopercie z 

napisem „poufne” do rąk własnych. 

§ 11. Formularze zawierające oceny pracowników są przechowywane u podinspektora ds. 

Personalnych, z zachowaniem zasady poufności, za co odpowiedzialny jest Podinspektor ds. 

Sekretariatu i Kadr. 

  

Załącznik nr 4/1  

KARTA OCENY PRACOWNIKA 

Imię i nazwisko 

................................................................................................................ 

Komórka Organizacyjna .................................. Stanowisko pracy....................... 

Staż pracy .............................., staż pracy w Urzędzie ........................................... 

Wykształcenie (kierunek) .............................................................................................. 

Ocena : 

Ocena
 

     
1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

I. 
 

UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE
 



1
 

Przygotowanie merytoryczne
           

2
 

Wypełnianie obowiązków
           

3
 

Znajomość obowiązujących procedur w Urzędzie 
           

II. 
 

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE
 

1
 

Relacje ze współpracownikami
           

2
 

Relacje z przełożonym
           

3
 

Relacje z interesantem
           

III. 
 

POTENCJAŁ
 

1
 

Podejmowanie decyzji
           

2
 

Odpowiedzialność
           

3
 

Samodzielność 
           

4
 

Kreatywność
           

5
 

Dyspozycyjność
           

6
 

Umiejętność pracy w zespole 
           

7
 

Umiejętność pracy w zastępstwiex
           

x - tam gdzie jest to wymagane
 

..........

..........

..........

..........

..........

......
 

data,pi
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is 

kiero

wnika 

komór

ki 

organi

zacyjn

ej 
 

6. Ocena Wójta .............................................................................................
 

7. Wynagrodzenie: dotychczasowe ............................. ustalone ...............................
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legenda :
 

1- nie spełnia oczekiwań,
 

2- spełnia kryteria w stopniu przeciętnym
 

3- spełnia kryteria w stopniu dobrym
 

4- spełnia kryteria w stopniu bardzo dobrym
 

spełnia kryteria w stopniu wyróżniającym
 

 
Wprowadzono: 2007-04-18 14:22:14 przez Waldemar Czaja 

Zatwierdzono: 2007-04-18 14:39:56 przez Waldemar Czaja 

 


