
ZARZĄDZENIE NR W.120.2.2020 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany procedury okresowych ocen pracowników samorządowych 

Na podstawie  art. 28 ustawy z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 r. 
poz. 1282) w związku z  art. 33 ust. 3 i 5  ustawy z dnia 19 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Procedurze okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy w Przesmykach zatrudnionych na 
stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych 
samorządowych jednostek organizacyjnych stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr W.120.3.2016 z 31 marca 
2016 r w sprawie wprowadzenia procedury okresowych ocen pracowników samorządowych wprowadza się 
następujące zmiany:  

1. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 
i jest ich bezpośrednim przełożonym.”. 

2. Oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie dokonuje Wójt Gminy w obecności Sekretarza Gminy 
oraz Kierownika Referatu1), zwani dalej „oceniającym”.” 

2. § 3. otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Ocena dokonywana jest systematycznie, raz w roku w okresie luty - marzec i jest oceną za 
poprzedni rok kalendarzowy. 

2. Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest ostatni dzień marca.”. 

3. § 4. otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Przynajmniej na 7 dni przed dokonaniem oceny, oceniający ustala harmonogram 
przeprowadzania rozmów oceniających z poszczególnymi pracownikami oraz powiadamia ich w sposób 
zwyczajowo przyjęty o ustalonym terminie i miejscu spotkania oraz wybranych kryteriach będących 
podstawą dokonania oceny. 

2. Termin dokonania oceny może ulec zmianie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności 
ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 - ocena sporządzana jest w terminie najpóźniej 1 miesiąca 
od dnia powrotu ocenianego do pracy. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

4. Przyczynę zmiany terminu oceny oceniający odnotowuje w dodatkowych uwagach w arkuszu 
oceny okresowej pracownika, którego dotyczy ocena. 

5. W przypadku długotrwałej nieobecności oceniającego uniemożliwiającej dokonanie oceny 
w terminie określonym w ust. 1, oceny dokonuje osoba zastępująca go podczas nieobecności 

6. Fakt zmiany stanowiska, w okresie podlegającym ocenie, oceniający odnotowuje w dodatkowych 
uwagach w arkuszu oceny okresowej.”. 

4. . W § 5 skreśla się ust. 2. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 
1) Dot. pracownika danego referatu 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutym 2020 r. 

 

  
 

Wójt Gminy Przesmyki 
 
 

Andrzej Skolimowski 
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