
Załącznik 
do Uchwały nr IV/51/2003  
Rady Gminy Pawłowice  
z dnia 24 stycznia 2003 r.  

 
REGULAMIN 

DOKONYWANIA OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 
MIANOWANYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY PAWŁOWICE ORAZ JEDNOSTKACH 

ORGANIZACYJNYCH GMINY PAWŁOWICE  
 

ROZDZIAŁ I 
Założenia ogólne 

 
1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 

ocenom kwalifikacyjnym podlegają wszyscy pracownicy samorządowi mianowani zatrudnieni          
w Urzędzie Gminy Pawłowice oraz Jednostkach Organizacyjnych Gminy Pawłowice niezależnie 
od wymiaru czasu pracy, stażu pracy oraz zajmowanego stanowiska i funkcji służbowych zwani        
w dalszej części npracownikami". 

2. Dokonując oceny kwalifikacyjnej pracownika należy brać pod uwagę sposób, zakres i jakość 
realizowanych przez niego zadań określonych w ustawie o pracownikach samorządowych,             
w ustawie o samorządzie gminnym oraz zadań określonych w Statucie Gminy i Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Gminy Pawłowice oraz Statutach i Regulaminach Jednostek 
Organizacyjnych Gminy. 

3. Na ocenę kwalifikacyjną pracownika nie mogą wpływać jego poglądy polityczne i przekonania 
religijne. 

4. Ocenę kwalifikacyjną pracownika dokonuje się co dwa lata. 
5. Wójt zwołuje posiedzenia Komisji ds. oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 

mianowanych, który uczestniczy w pracach Komisji. 
 

ROZDZIAŁ II 
Komisja ds. Oceny Kwalifikacyjnej  

Ocena kwalifikacyjna 
 
1. Ocenę kwalifikacyjną wystawia się w oparciu o przeprowadzone postępowanie przed Komisją ds. 

oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych mianowanych, którą powołuje Rada Gminy 
Pawłowice. 

2. Komisja dokonuje oceny pracowników w kolejności ze wszystkich komórek organizacyjnych. 
3. W skład Komisji wchodzi 5 radnych powoływanych odrębną Uchwałą Rady Gminy.  
4. Ustala się następującą hierarchię ocen: 

a) wyróżniająca  
b) dobra 
c) zadawalająca  
d) negatywna  

5 .   Ustala się następujące rodzaje kryteriów: 
a) przygotowanie zawodowe na dotychczasowym stanowisku pracy; 
b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych w kierunku zgodnym z zajmowanym stanowiskiem pracy; 
c) znajomość przepisów prawa (wynik testu sprawdzającego ze znajomości KPA, ustawy o 
samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podziale zadań         
i kompetencji, ustawy o finansach publicznych, Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy, Statutów i Regulaminów Jednostek Organizacyjnych Gminy, instrukcji kancelaryjnej); 
d) znajomość zakresu zadań, obowiązków i spraw związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy; 
e) jakość, dokładność i terminowość wykonywanych obowiązków służbowych; 
f) stosunek do interesantów; 
g) zdyscyplinowanie, obowiązkowość; 
h) kultura osobista i stosunek do współpracowników; 
i) opinia o pracowniku wystawiona przez bezpośredniego zwierzchnika służbowego                               
   z uwzględnieniem kryteriów określonych w ppkt. e, f, g, h. 

 



j) dotychczasowe oceny kwalifikacyjne (nie dotyczy pierwszego postępowania oceniającego  
   pracownika). 

6. Spełnienie każdego kryterium jest oceniane przez Komisję poprzez punktację w skali od 0-5 pkt. 
7. Komisja ustala liczbę punktów za każde kryterium w drodze głosowania przy czym w przypadku 

równej ilości głosów, głosowanie ponawia się do skutku. 
8. Komisja dokonuje oceny pracownika po jego wysłuchaniu. 
9. Komisja wystawia pracownikowi ocenę w zależności od sumy uzyskanych punktów 

w postępowaniu oceniającym, biorąc pod uwagę następujące progi uzyskanych punktów. 
• Od 50 do 40 - ocena wyróżniająca 
• Od 39 do 30 - ocena dobra 
• Od 29 do 20 - ocena zadawalająca 
• Od 19 do 0 - ocena negatywna 
Progi powyższe obniża się o 5 pkt. w przypadku dokonywania oceny pracownika po raz pierwszy.  
10. Ocena wystawiona przez Komisję powinna być dodatkowo uzasadniona pisemnie na arkuszu 

oceny pracownika. Kartę oceny pracownika włącza się do akt osobowych pracownika. 
11. Wzór karty oceny pracownika stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
12. Przewodniczący Komisji zapoznaje pracownika podlegającego ocenie z wystawiona mu oceną           

w terminie 14 dni od jej wystawienia. 
13. Od dokonanej oceny pracownikowi przysługuje odwołanie do Rady Gminy w terminie 14 dni od 

dnia zapoznania się z wystawioną mu ocena 
14. Rada Gminy może zarządzić przeprowadzenie ponownego postępowania oceniającego 

pracownika poprzez powołanie do tego celu odrębnej Komisji, w skład której nie mogą wchodzić 
osoby biorące udział w wydaniu kwestionowanej oceny. 

15. Od oceny wystawionej ponownie przez nowo powołaną Komisję - odwołanie nie przysługuje.  
 

ROZDZIAŁ III 
Wnioski z dokonanej oceny 

 
1. Za uzyskanie oceny wyróżniającej można: 

a/ zwiększyć wynagrodzenie pracownika; 
b/ awansować na wyższe stanowisko służbowe.  

2. Uzyskanie oceny dobrej: 
a/ pozostawienie pracownika na dotychczasowym stanowisku z ewentualnym zwiększeniem 

wynagrodzenia pracownika; 
3. Uzyskanie oceny zadawalającej; 

  a/ pozostawienie pracownika na dotychczasowym stanowisku pracy;  
4. Uzyskanie oceny negatywnej stanowi podstawę do: 

  a/ dokonania zmiany w stosunku pracy poprzez zlecenie wykonania innej pracy niż określona 
      w akcie mianowania; 

b/ rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem. 
5. Rozwiązanie stosunku pracy poprzez wypowiedzenie stosunku pracy może nastąpić dopiero po 

dokonaniu ponownej oceny kwalifikacyjnej pracownika nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, 
przy czym wystawiona ponownie ocena musi być także negatywna. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe 
 
1. Za organizację i sprawny przebieg postępowania oceniającego odpowiada Wójt Gminy.  
Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy jak przy jego utworzeniu. 


