
 

   



     

      

               

   

         

         

   

     

  




UCHWAŁA 

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

późn.zm.) 

uchv,,aly. 

się następuje: 

Zv,,iązku Międzygminnego 

samorządowych" 

SIEDZIBĄ 

samorządowych 

siedzibą 

załączniku 

uchwały się Związku Międzygminnego. 

Uclnvała życie podjęcia. 

Przewodniczący Zarządu 

Związku 






Załącznik do Uchwały Nr4-2012 
Zarządu Związku 1'fiędzygminnego 

,,Jfazowsze Zachodnie ,, z siedzibą w 
:lfszczonowie 
z dni a 15 czerwca 20 l 2r. 

REGULAMIN 
Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych 

§1 
Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych określa zasady oceniania 
pracowników, dokonywania oceny całokształtu wykonywanych zadań na zajmowanym 
stanowisku pracy, wynikających z zakresu czynności oraz obowiązków określonych w art. 24 
i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych_ 

§2 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) regulamin - regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych, 
2) ocena- okresowa ocena pracowników samorządowych, 
3) związek- Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie 
4) oceniający- bezpośredni przełożony, 

5) oceniany - pracownik podległy ocenie, 
6) arkusz oceny- formularz, na którym zapisywana jest ocena_ 

§3 
Ocenie na warunkach określonych w regulaminie podlegają pracownicy 
związku zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych 
urzędniczych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. 

§4 

samorządowi 

stanowiskach 

I, Ocena dokonywana jest na p1s1me przez bezpośredniego przełożonego ocenianego 
pracownika, raz na dwa lata, na podstawie ustalonych kryteriów oceny. Dotyczy ona 
wykonywania przez pracownika obowiązków wynikających z jego zakresu czynności oraz 
zadań wymienionych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. 
Wykaz kryteriów oceny określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu_ 

2, Ocenę sporządza się na arkuszu okresowej oceny pracownika samorządowego, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§5 
l _ Ocena pracownika dokonywana jest na podstawie kryteriów obowiązkowych oraz trzech 

kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego, najistotniej szych z punktu 
widzenia prawidłowego wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy. 

2, Wybrane kryteria i informację o terminie sporządzenia oceny na piśmie, oceniający 

wpisuje do arkusza oceny pracownika samorządowego i przekazuje do zatwierdzenia 
Przewodniczącemu Zarządu Związku lub upoważnionej przez niego osobie, 

3, Po zatwierdzeniu kryteriów oceny bezpośredni przełożony przekazuje ocenianemu kopię 
arkusza oceny okresowej. 

4_ Oceniający nie wcześniej niż na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, 

przeprowadza rozmowę z ocenianym w celu omówienia sposobu oceny realizacji 
obowiązków, wynikających zarówno z jego zakresu czynności, jak i wynikających z 
przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz spełnienia przez niego ustalonych 
kryteriów oceny, 








§6 
Sporządzenie oceny na piśmie polega na: 
l) wpisaniu do arkusza opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego 

w okresie, w którym podlegał on 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. 

§7 
1. Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku: 

a) usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika ocenianego, uniemożliwiającej 
przeprowadzenie oceny okresowej, 

b) istotnej zmiany zakresu obowiązków ocenianego, 
c) zmiany osoby oceniającej w okresie krótszym niż l miesiąc przed terminem oceny. 

2. W przypadkach o których mowa: 
a) w ust. I a ocena dokonywana jest w ciągu I miesiąca od dnia powrotu ocenianego do 
pracy, 
b) w ust. 1 b ocena dokonywana jest przed zmianą zakresu obowiązków, 
c) w ust. 1 c oceniający ustala termin oceny przypadający w okresie Ido 2 miesięcy od 

dnia objęcia stanowiska pracy. 
3. Oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego na piśmie o nowym terminie 
sporządzenia oceny. Kopię powiadomienia dołącza do arkusza oceny. 

§8 
1. Ocenianemu przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny do Przewodniczącego 

Zarządu Związku w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. Po upływie terminu do 
wniesienia odwołania ocena staje się ostateczna. 

2. Odwołanie wymaga formy pisemnej z przedstawieniem stawianych ocenie zarzutów, wraz 
z uzasadnieniem. 

3. Przewodniczący Zarządu Związku odwołanie rozpatruje w cią6>u 14 dni od daty jego 
wpływu. 

4. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo, stosownie do rodzaju 
zarzutów, dokonuje się oceny po raz drugi. 

5. Oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych pracownika. 

§9 
1. Uzyskanie przez ocenianego negatywnej oceny skutkuje potrzebą dokonania ponownej 

oceny jego pracy, nie wcześniej niż po upływ·ie trzech miesięcy od dnia doręczenia 
ostatecznej oceny. 

2. Termin ponownej oceny ustala bezpośredni przełożony nie później niż w ciągu 30 dni od 
sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny. 

3. Uzyskanie ponownej oceny negatywnej, skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z 
ocenianym pracownikiem, z zachowaniem stosownych okresów wypowiedzenia. 








Ldąc;nik Nr I 
do Rcgul;nninu OkrcSO\\ ej 
Occm Pr;1cO\\ nikÓ\\ 
S;1111or1.:1dm\ \ eh 

\VYKAZ KRYTERIÓ\V 080\VIAZKO\VYCH 
KRYTERIUI\I OPIS KRYTERlllM 

I. SUMIENNOŚĆ: Wykonywanie obowiązków dokładnie. skrupulatnie i solidnie. 
2. SPRAWNOŚĆ: Dbałość o szybkie. wydajne i efektywne realizowanie powierzonych 

zada11. umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektó\v pracy. 
Wvkonvwanie obowiązków bez zbędnej Z\vłoki. 

3. BEZSTRONNOŚĆ' Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy \vykorzystaniu dostępnych 
żródeL gwarantujące wiarygodność przedstavvionych danych. 
faktów i informacji. Umiejętność sprmviedliwego traktowania 
wszystkich stron. nie faworyzowania żadnej z nich. 

4. UMIEJĘTNOSC Znajomość przepisów niezbędnych do właścivvego \vykonywania 
STOSOWANIA obowiązków wynikających z opisu stanmviska pracy. Umiejętność 
ODPOWIEDNICH wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania 
PRZEPISÓW właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. 

Rozpoznawanie spraw. które \vymagają współdziałania ze 
specjalistami z innych dziedzin. 

5. PLANOWANIE I Planowanie działa11 i organizmvanie pracy \V celu \vykonania zada11. 
ORGANIZOWANIE Precyzyjne określenie cekl\v. odpowiedzialności oraz ram 
PRACY czasmvych działania. Ustalenie priorytetów działania. efektyvvne 

wykorzystywanie czasu. tworzenie szczegółmvych i możliwych do 
realizacji planÓ\V krótko i dłuu:oterminmvych 

6. POSTAWA Wykonyvvanie obmviązkóvv w sposób uczciwy. nie budzący 
ETYCZNA podejrze11 o stronniczość i interesowność. Dbałość o 

nieposzlakmvaną opinię. Postępowanie zgodne z etyką zawodową 

\VYKAZ KRYTERIÓ\V DO \VYBORU 

KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM 
1. Wiedza Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni 
specj aiistyczna poziom merytoryczny realizowanych zadań. 
2. Umiejętność Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania 
obsługi urządzeń ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych. 
technicznych 
3.Znajomość języka Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do 
obcego /czynna i realizowanych zadań, pozwalająca na: 
bierna/ o czytanie i rozumienie dokumentów, 

o pisanie dokumentów, 
o rozumienie innych, 
o mówienie w języku obcym. 

4.N astawienie na Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz 







własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji tak aby zawsze posiadać aktualną wiedzę 
podnoszenie 
kwalifikacji 
5. Komunikacja Formułowanie wypowiedzi \V sposób gwarantujący ich zrozumienie, 
werbalna poprzez 

,,-) wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny, 
() dobieranie stylu, języka i treści \vypmviedzi odpmviednio do 

słuchaczy. 
(l udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpmviedzi nawet na 

trudne pytania. krytykę lub zaskakujące argumenty, 
-, wyrażanie poglądów w sposób przekonujący, '• 

() posługiwanie się pojęciami \vlaściwymi dla rodzaju 
załatwianych spraw/wykonywanej pracy, 

6. Komunikacja Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie, 
pisemna poprzez 

() stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji, 
\..~' przedstawianie zagadnie11 w sposób jasny i zwięzły. 
(l dobieranie odpowiedniego stylu. języka i treści pism. 
(l budowanie zda11 poprawnych gramatycznie i logicznie, 

7. Komunikatywność Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą. przez 
() okazywanie poszanowania drugiej stronie. 
·, próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji, 
(l okazywanie zainteresowania jej opiniami, 
\..~' umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami, 

8. Pozytywne Zaspokajanie potrzeb oby\'vatela. przez 
podejście do Cl zrozumienie fi.111kcji usługowej S\vojego stanmviska pracy, 
obywatela () okazywanie szacunku. 

\..~' t\'vorzenie przyjaznej atmosfery. 
(l umożli\'vienie obywatelowi przedsta\vienia \vłasnych racji, 
,, ,__, służenie pomocą 

9. Umiejętność pracy Realizacja zada11 \V zespole, przez 
w zespole c, pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby. 

(l zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego 
realizowania zada11, 

c, współpracę a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu, 
Cl zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę 

zespołu, 

o aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania 
10. Umiejętność Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez 
negocjowania zainteresowanych, dzięki: 

o dążeniu do zrozumienia stanowiska ( opinii) innych osób, 
o przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w 

celu wsparcia swojego stanowiska, 
o przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub 

zmiany stanowiska, 
o rozpoznawaniu najlepszych propozycji, 
o stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów, 
o ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej, 
o tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań. 

11. Zarządzanie Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na 






informacją/dzielenie planowanie lub proces podejmowania decyzji, poprzez 
się informacjami 

-, przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których 
informacje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych 
przez nie zadaniach, 

-, uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają 
one istotne znaczenie_ 

12. Zarządzanie Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów 
zasobami finansowych lub innych, przez 

-, określenie i pozyskiwanie zasobó\'v, ,_ 

() alokację i wykorzystanie zasobów \V sposób efektywny pod 
względem czasu i kosztów, 

(l kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do 
efektywnego działania_ 

l 3.Zarz~1dzanie l\lotywowanie pracowników do osiągania \vyższej skuteczności i 
personelem jakości pracy, poprzez 

(l zrozumiale tłumaczenie zda11, określanie odpowiedzialności za 
ich realizację, ustalanie realnych terminów ich \vykonania oraz 
określenie oczekiwanego efektu działania, 

-, komunikowanie pracmvnikom oczeki\'va11 dotyczących jakości 
ich pracy, 

\..~' rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracmvników, 
\vspieranie ich rozwoju \V celu poprawy jakości pracy, 

() określenie potrzeb szkolenimvo -roz\vojowych, 
Cl traktmvanie pracmvnihnv w uczciwy i bezstronny sposób, 

zachęcanie ich do \vyrażania własnych opinii oraz włączanie ich 
w proces podejmowania decyzji, 

(l ocenę osiągnięć pracowników, 
,, 
<___, wykorzystanie możli\'vości wynikających z systemu 

wynagrodze11 oraz motywującej roli awansu \V celu zachęcenia 
pracmvnikóvv do uzyski\'vania jak najlepszych wyników, 

,, 
<___, dopasmvanie indywidualnych oczeki\vat1 pracowników 

dotyczących \vłasnego rozvvoju do potrzeb związku, 
Cl inspirowanie i motywowanie pracownikó\'v do realizowania 

celów i zada11 związku, 
stymulmvanie pracmvników do rozwoju i podnoszenia 
kvvalifikacji 

14. Zarządzanie Nadzorowanie prowadzonych działa11 w celu uzyski\'vania 
jakością pożądanych efektów, przez: 
realizowanych zadań o tworzenie i wprowadzenie efektywnych systemów kontroli 

działania, 

o sprawdzanie jakości i postępu w realizacji zadań, 
o modyfikowanie planów w razie konieczności, 
o ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników, 
o wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych 

obowiązków_ 

15. Zarządzanie Wprowadzanie zmian w związku, poprzez: 
wprowadzaniem o podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian, 
zmian o uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian, 

o określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian, 








t 6. Zorientowanie na 
rezultaty w pracy 

t 7. Podejmowanie 
decyzji 

18. Radzenie sobie w 
sytuacjach 
kryzysowych 

19. Samodzielność 

20. Inicjatywa 

21. Kreatywność 

,~ wspieranie innych w okresie \vprowadzania zmian_ 
,-\ podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do 

\vprowadzania zmian_ 
- skupianie się na sprawach kluczowych Z\viązanych z 

\vprowadzanymi zmianami_ 
,~ przewidywanie reakcji pracowników na \vprowadzane zmiany_ 
- wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć 

pozytvwne rezultaty klientom związku 
Osiąganie zakładanych celów_ doprowadzanie działa11 do korica_ 
przez 
: ustalenie priorytetów działania-
o identyfikowanie zadaii krytycznych_ szczególnie trudnych_ 

mogących mieć przełomowe znaczenie_ 
,::\ określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zada11_ 
o przyjmowanie odpowiedzialności \V trakcie realizacji zada11 i 

\vywiązywanie się z zobmviąza11-
,::\ zrozumienie konieczności rozwiązyv,ania problemóv, oraz 

ko11czenia podjętych działaii. 
Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i 
obiektywny_ poprzez 

- rozpatrywanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn_ 
o podejmowanie decyzji na podsta\vie sprawdzonych informacji_ 
,~ rozważanie skutkó\'v podejmmvanych decyzji; 
,::\ podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonych pewnym 

ryzykiem sprawach- podejmmvanie decyzji obarczonych 
elementem ryzyka po uprzednim zbilansmvaniu potencjalnych 
zvsków i strat. 

Pokonywanie sytuacji kryzysmvych oraz rozwiązywanie 
skomplikmvanych problemów_ przez 
c\ \vczesne rozpozna\'vanie potencjalnych sytuacji kryzysowych
o szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu_ 
c dostosowy\'vanie działania do zmieniających się warunkóv,_ 
c\ \vcześniej sze rozważanie potencjalnych problemów i 

zapobieganie ich skutkom-
c informowanie wszystkich_ którzy będą musieli zareagov,ać na 

kryzys_ 
o wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych- tak żeby można 

było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji_ 
o skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych lub 

wprowadzania zmian. 
Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, 
formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu 
wykonania zleconego zadania. 
o umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających 

zmian i informowania o nich, 
o inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za nie, 
o mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich 

powstawania. 
Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych 
rozwiązań ulepszających proces pracy, przez: 
o rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między 








sytuacjami, 
,,-) wykorzystywanie różnych istniejących rozwiąza11 w celu 

tworzenia nmvych, 
-, otwa11ość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych 

koncepcji i metod, 
\..~' inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobu 

działania, 
() badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie 

dostępnego wyposażenia technicznego, 
(l zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i doskonalenia 

nowych rozwiąza11 
22. l\1yślenie Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o 
strategiczne posiadane informacje, przez 

(l ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych infcmnacji, 
() zauważanie trendów i pmviąza11 między różnymi informacjami, 
-, identyfikowanie fundamentalnych dla z\viązku potrzeb i ,_ 

generalnych kierunków działania, 
\..~' przewidywanie konsek\vencji w dłuższym okresie czasu, 
\..~' przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działa11 i 

decyzji 
() planowanie rozwiązywania problemÓ\V i pokonywania 

przeszkód, 
(l ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunkL'nv działania, 
\..~' tworzenie strategii lub kierunków działania, 
-, analizmvanie okoliczności i zagroże11_ 

23. Umiejętności Umiejętne stawianie hipotez, \vyciąganie wniosków przez 
analityczne analizowanie i interpretowanie danych, to jest 

\..~' rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych, 
(l dokonywanie systematycznych porl'l\vna11 różnych aspektów 

analizowanych i interpretmvanych danych, 
c, interpretmvanie danych pochodzących z dokumentÓ\v, 

opracowa11 i rapo11ów, 
,, 
<___, stosowanie procedur prowadzenia bada11 i zbierania danych 

odpowiadających stavvianym problemom, 
Cl prezentowanie w optymalny sposób danych i wnioskóvv z 

przeprowadzonej analizy, 
stosmvanie odpmviednich narzędzi i technologii ( włącznie z 
aplikacjami komputermvymi) \V celu rozwiązania 
problemu/zadania_ 






Z;Jląc;nik Nr .2 
do Rcgul;nninu OkrcSO\\Cj 
Occm Pr;1cO\\ nikÓ\\ 
S;n11or1.:1dm\ \ eh 

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZ,\DOWEGO 

CZĘŚĆ: A 
ZWL\ZEK I\IIĘDZYGI\IINNY „MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W 

MSZCZONOWIE 
(nazwa jednostki) 

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego 

Imię 

Naz\\isko 

Komórka Organizacyjna 

Stanowisko 

Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym 

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku 

I II Dane dotyczące poprzedniej oceny 

Ocena/poziom 

Data sporządzenia 

Mszczonów, 
/dzień, miesiąc, rok/ /pieczątka i podpis osoby wypełniającej/ 






CZĘSC B 

I. Kryteria oceny, punktacja i termin sporządzenia oceny na piśmie 

Nr Kryteria obowiązkowe 

I. Sumienność 
') Sprawność 
,.., 

Bezstronność .) . 

4 Umiejętność stosowania odpowiednich przepisó\', 
5. Planmvanie i organizowanie pracy 
6. Postawa etvczna 
Nr Kryteria wybrane przez 

bezpośredniego przełożonego 

Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi ,v 
/na lei\ \\ pisać micsi,Jc. rok/ 

/imi9 i 11a1\\ isko occ11iaj,1ccgo/ /summ, isk o/ 

/dala ro1pou9ci,1 pracy na obccm m summ,isku/ /d,1u1 i podpis occ11i,lj,1ccgo/ 

II. Zatwierdzenie kryterió\.\· przez kiermvnikajednostki 

l hmgi kiem1l'llikajed11ostki do k1yterió11· l1)'imuzrch pr::e:: he::po.<;redniego pr::elożonego 

/stano\\ isko/ / cl,1la . podpis picu,11ka/ 

Zapoznałam/-łem się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie. 

Mszczonów, ............................... . 
/dzień, miesiąc, rok/ / podpis ocenianego/ 







CZĘSC C 

Opinia dotycząca wykonywania obowiązkó\v przez ocemanego 

Dane dotyczące oceniającego 

Imię/imiona 

Naz,visko 

Stano,visko 

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku 

Nale~r nupism·. 1rjaki ,posr>h oceniwzr 11:1-Jwny1rn/ ohm1iązki 11 okresie, 11 kt/)!ym podlega/ 
ocenie, c:y ,pe/nial 11stcn1·m1·e luyteriu oce,zr . .le::eli prucm1·nik 11:rlw1zn10/ 11· okresie, 11· 
kt/)!ym podlega/ ocenie, dodutkm1e zadaniu, ktrJre nie 11yniku;ą z opisu zajmm1·onego przez 
niego stunm1·iska, nale~rJe 11·skazm··. 

Mszczonów, 
/dzień, miesiąc, rok/ / podpis oceniającego/ 








CZĘŚĆ D 

Określenie poziomu wykonywania obowiązkó\v oraz przyznanie okresowej 
ocenv 

-' 

Oceniam wykonywanie obowiązków przez 
Panią/Pana 

,v okresie 
od .............................................. do 

na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu) 

I bardzo dobrym 

H'.rkmzr11u/ w,::ystkie ohm1iązki 11:\'llikaJl{ce z zukres11 ohm1iązk/J11 i z ohm1icp1Jl(cych 
przeJ_Ji,1>11 11 \J_Josr>h C::l(sto J_Jrzn1:r::szuJl(cy oc::eki11u11iu. li' recie ko11iec::11u<.ci podjął sil(_ 
11:rkmznrn11iu ::adm, dodatkm1:rch i 11:rlw11uf;e zgodnie z 11s1cdmzrmi s1U11dcmlmni. W trakcie 
11ykmzn1a11ia ohm1iązkr>11 stule ,pe/nial 11szystkie f(}:rtcria oce,zr 11:1mie11io11e 11· c::((_.<ci H. 

I dobrym 

H)'kmznml 11szystkie ohm1iązki 11:\'llilwjące z zukres11 ohrJll'iązkr'J11 i z ohrJll'iąz11Jących 
przepi.,(>11· 11 .,posr>h odpm1iadający oc::ekilrn11iom. W trakcie 11:rkmz1·11·ania ohol1'iązkr'JII' stale 
.,pelnial 11'i((_k,::o<.c· l(}yteri/J\1' on'1z1· 11:1mie11io11e 11· cz((_.<.ci R. 

I zadowalającym 

tVi((_kszo.-ic·· oholl'iązkó11· \1'.1'11ikających z zakres11 oholl'iązkrJ\I' i z oholl'iąz11jących przepi.,rJ\1' 
11ykmznml 11 .\J)()S(Jh odJ_Jm1·iadaJl{cy oczeki11011iom. W trakcie 11ykm1y11·ania ohol1'iązkrJ\1' 
stale ,pclniul 11iektr>re l(}ytaiu oce,zr 11:r1171e111011e 11 cz((_.<.ci R. 

niezadmvalający 

H'i((_kszo.1,c·· ohm1iązkr>11· 11:r11iku/ąc:rch z zakres11 oholl'iązkrJ\I' i z ohr)ll'iąz11Jących J_JrzepisfJII' 
11:rkmzr1ml 11· ,posóh 11ieodJ_Jml'iadającJ oczeki11a11iom. W trakcie 11:rkwzr11·onio oho11·iązk(J11· 
nie .,pe/11ia/ 11cclie hąd:: .,pe/nial rzadko luyteria oce,zr 11ymienione 11· cz((_.-ici R. 

i przyznaję okresową ocenę: 

I wpisać ocenę pozytywną-jeżeli zaznaczony został oraz poziom: bardzo dobry, dobry, 
zadowalający albo ocenę negatywną -jeżeli poziom niezadowalający/ 

Mszczonów, ........................... .. 
/dzień, miesiąc, rok/ /podpis oceniającego/ 






CZĘSC E 

Zapoznalam/-lem się z oceną sporządzoną na piśmie przez 

Panią/Pana 

Mszczonów .. 
/d1ic1i. miesiąc. rok/ /podpis occni:mcgo/ 

POT T( 'ZFN!F 

Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U Nr 223. poz. 1458) przysługuje Pani/ Panu od\'volanie od dokonanej oceny do 
Przewodniczącego Zarządu Związku w terminie 7 dni od doręczenia ww. ocenv. 


