
Z!ządzeni€ Nr l0/07
Bumisfrza KaluszrDa
z dnir l4 maja 2007 r.

w 3pr'wie łYboru kryt€.iów oc€ny kwa|ifiklcyinei pr.cowników Unędu
Mi€jskiego w Kału9z}ti€ or^z kierowników iednost€k oĘanizscyilycb
GbiDy.

Na podstawie ar. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
gnifuym (tj. z 200l r. Dz'U' Nr 142, poz' l59l z pózn. an'), art' l7 ustawy z
dnia 22 mŃa 1990 r. o pracoMikąch sanoŹądo\ich (t' j ' z 20o 1 r. Dz' U. Nr
|42' poz, 1593 z późn. n.) omz rozpoŹądrenia Rady Ministńw z dnia 13
nłca 2007 r' w sP.awie sposobu i trybu dokon}vania ocen kwa]ifikacinych
pracowników samorządo'ych (Dz. U. Nr 55'poz'36l zaęąnzam' co nasĘpuje:

$1

oceni€ kwalifi kacyjnej podlegają
1. Pra@Micy samorządowi ztnrdnieni m stanowiskach Wędniczłch w

UŹędzie Miejskin w Kałuszynie.
2. Kierownicyj€dnostekolganiruyjnych Gminy'będącypracoMikami

samorz4dos}ni w nyśl powołanej w€ wstępie ustały o pracownikach
samo4dowych, tj.

I / DFeldor Za adu Cospodarki Komunalnej w Katusrynie.
z Kierownił osrodka Pomoc' spolecaej q Ksfusłniś'

$2

l. Pracownicy' o których lnolta w $ l podl€gająoceńe wg la]ćeriów
obowiązkowych o.az kry'ter'ów dodalkowych, wybreych z wykazu
kr}toiów oceny, stanowiącego załącznik do rczPoŹądzenia.

2. D]a dokonuia o@ny pracoMików smorządowych' zalrudnionych w
Urzędzie Mi€jskim us1alam mstępując€ dodatkowe kr}teri3 oceny:
. nastawi€ni€ na własny rozwój' podnoszenie kwalifikacji'
. poz)4}'\łtle podejście do ob}r'atela'

- inicjałrya.
3' Dladokonaniaocenykwalifikacyjnej kierownikólvjednostek

organizacyjnychGminy' októrychnowaw s l Pk' 2 ust'lam
następując€ dodatkowe kr,tdia:
l) dI8 Ęrekora Zak]adu cospodaJkj Komuna]nej|
- nasiawieni€ na wł'sny rozwój' podnoszenie kwalifikacji'
- zatfądzŃje zasobarni, '



$3

1. oceny kwalifikacyjnej pracomików Urzędu Miejskiego dokonuje

2' oceny kwa]ifikacyjnej kierowników jednoslek orgeifacyjnych' będących
pńcomikami samorządo]łymi dokonuj e Burnistrz.
3. od oc€ny dokono€j pżez bezpośrednie8o pŹełożonego. będącego
kieroMikiemjrdńostki pracoqnikowi przysfuguje prawo złożeniaMioskuo
ponoMe rozpatźenle sprawy.

9+

l ' Po uzyskaniu Przez pracoMika oceny negatyumej naśępna ocena
dokon)vmajest po upływi€ t.zech miesięcy.
2' Kr}teria oceny poprzedzającej oce'ę' podcz6 której pracoMik uzyskał
negalywną ocenę porcstają ńe aienione'

. zfuządzanie personelem'

- inicjatyva.

{jó

wykonanie zarządzenia powiera się s€ketarzowi'

s7
ZAżądfenie wchodzi w żrycie z dniem podjęcia'

2) dla KiercMika ośrodka Pomocy społecalej ustala się następując€

nótawieniĆ na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji'
pozĄałne podejście do obywatela,
podejmowani€ decyzji,
myślenie strategiczne,
umiej ętności analit/cae'

s5
wszystkie spEwy dotyczące sPosobu i trybu dokonywania ocen
ksa|!fikJcyin).h pra( ow.ikow csnorzsdo[y(h' nie s) mienione $ niniejsąm
Zarządfeniu r€gulują pŹepisy lozporządzenia Rady Minisliótv z dnia t 3 marca
2007 r. w spmwir sposobu i i.ybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych
pmcoeIików samorządo*ych /Df. U' Nr 55, poz' 361/.


