
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 

D Y R E K T O R A POWIATOWEGO C E N T R U M POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU 

z dnia 28.10.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U . z 2019 r. poz. 1282 ) oraz §19 pkt. 11 Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiezu stanowiącego załącznik do uchwały 
nr 221/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. zarządzam co następuje: 

§1.Wprowadza się Regulamin okresowyeh oeen praeowników samorządowych 
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach 
urzędniczym, oraz stanowiskach innych niż urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§2.Traci moc Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu z dnia 30.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowyeh 
ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach 
urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

RADCA PRAWNY 
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Załącznik Nr 1/2019 
do Zarządzenia Nr 55/2019 
Dyrektora PCPR 
w Łowiczu z dnia 
28.10.2019 r 

Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych 
na stanowiskach urzędniczych w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz 

stanowiskach innych niż urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu 

§ 1. Regulamin określa: 

1. Sposób dokonywania ocen, 
2. Okresy, za które sporządzana jest oeena, 
3. Kryteria na podstawie których ocena j est dokonywana, 
4. Skala ocen 

§ 2. Celem okresowej oceny pracownika jest kompleksowa ocena wyników praey 
pracownika, poprawa efektywności pracy, motywowanie pracowników, ewentualne określnie 
śeieżek rozwoju pracownika, rozpoznanie potrzeb szkoleniowyeh. 

§ 3. 1. Okresowych ocen pracowników dokonuje bezpośredni przełożony, zwany w dalszej 
ezęści oceniająeym w oparciu o analizę pracy pracownika w okresie podlegającym ocenie 
oraz rozmowy z ocenianym praeownikiem. ^ 

2. Pierwszej oceny pracownika samorządowego dokonuje się po upływie: 

a) 6 miesięcy od chwili pozytywnego zdania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, 

b) 6 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika, który nie podlegał procedurze służby 
przygotowawezej. 

3. Następne okresowe oceny dokonywane są nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż 
raz na 6 miesięcy. 

4. O terminie pierwszej oceny oceniająey powiadamia na piśmie pracownika przynajmniej na 
14 dni przed planowanym terminem oeeny. Fakt zapoznania się z terminem oceny na piśmie 
pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. Wzór powiadomienia o terminie pierwszej 
okresowej oceny stanowi załąeznik 1 do Regulaminu. 

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnośei w pracy lub wystąpienia innych przyczyn 
uniemożliwiających przeprowadzenie oceny w wyznaczonym terminie, oceniający jest 
zobowiązany wyznaczyć nowy termin oceny. 

6. O nowym terminie oceny oeeniający powiadamia pracownika na piśmie, a kopię 
powiadomienia dołącza się do arkusza oceny. Fakt zapoznania się z nowym terminem oceny 



na piśmie pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. Wzór powiadomienia o nowym 
terminie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 4. Każde kryterium, stosownie do stopnia jego spełnienia przez pracownika, jest 
punktowane w skali od 0-5, przy ezym: 

1) 5 oznacza spełnienie przez pracownika kryterium w stopniu bardzo wysokim 
2) 4 oznacza spełnienie przez pracownika kryterium w stopniu wysokim 
3) 3 oznacza spełnienie przez pracownika kryterium w stopniu dostatecznym 
4) 2 oznacza spełnienie przez pracownika kryterium w stopniu słabym 
5) 1 oznacza spełnienie przez pracownika kryterium w stopniu bardzo słabym 
6) O oznacza nie spełnienie przez pracownika kryterium. 

§ 5. Ocena pracownika dokonywana jest na podstawie analizy spełnienia przez pracownika 
kryteriów, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu. 

§ 6. Oceniający, po dokonaniu analizy, o której mowa w § 5 i podsumowaniu punktów 
o których mowa w § 4, ocenia stopień spełnienia przez pracownika wszystkich kryteriów 
w zależności od łącznej liczny otrzymanych punktów: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, 
słabo, bardzo słabo, a następnie przyznaje pracowników ocenę końcową pozytywną, w razie 
bardzo dobrego, dobrego, dostatecznego i słabego stopnia spełnienia kryteriów lub 
negatywną, w przypadku bardzo słabego spełnienia kryteriów. 

§ 7. Ocena dokonywana jest w formie pisemnej dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach: 

a) urzędniczych, 

b) iimych niż urzędnicze, 

- za pomocą arkusza oceny, którego wzór określa załąeznik nr 4 do Regulaminu. 

c) kierowniczych, 

- za pomocą arkusza, którego wzór określa załącznik nr 5 do Regulaminu. 

§ 8. Oceniająey sporządza arkusz oceny w dwóch egzemplarzach, z których jeden dołącza się 
do akt osobowych pracownika, a drugi przekazuje ocenianemu. Fakt zapoznania się z oceną 
na piśmie i jej otrzymania pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na arkuszu oeeny. 

§ 9. Oceniająey niezwłocznie doręcza pracownikowi ocenę sporządzoną na piśmie i poucza 
go o przysługującym mu prawie odwołania do Dyrektora, w terminie 7 dni od doręczenia 
oceny. 

§ 10. Dyrektor rozpatruje odwołanie o którym mowa w § 9 w terminie 14 dni od wniesienia 
odwołania. W wyniku rozpatrzenia odwołania Dyrektor utrzymuje w mocy ocenę, zmienia 
ocenę, dokonuje ponownej oceny, uchyla ocenę lub nakazuje dokonanie ponownej oceny 
pracownika. 

§ 11. W przypadku otrzymania przez pracownika oceny negatywnej, pracownik zostaje 
poddany ponownej ocenie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia tej oceny. 



§ 12. Uzyskanie ponownej oeeny negatywnej, o której mowa w § 11 skutkuje rozwiązaniem 
lunowy o pracę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

§ 13. Oeena pracownika dotyczy wywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających 
z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 
i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. 

§ 14. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
o pracownikach samorządowych. 



Załącznik Nr 1 
do Regulaminu okresowych ocen 
pracowników PCPR w Łowiczu 
stanowiący załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 55/2019 
Dyrektora PCPR w Łowiczu z dnia 
28.10.2019 r. 

Pan/Pani 

(imię i nazwisko pracownika) 

Powiadomienie o terminie pierwszej okresowej oeeny praeownika 

Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników 
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych 
stanowiskach urzędniczych oraz stanowiskach iimych niż urzędnicze w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu informuję, że termin sporządzenia okresowej oceny 
został wyznaczony na dzień 

(data i podpis dyrektora PCPR w Łowiczu ) 

Zapoznałem/łam się z terminem sporządzenia pierwszej okresowej oceny na piśmie/ 

Data i podpis pracownika 



Załącznik Nr 2 
do Regulaminu okresowych ocen 
pracowników PCPR w Łowiczu 
stanowiący załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 55/2019 
Dyrektora PCPR w Łowiczu z dnia 
28.10.2019 r. 

Powiadomienie o nowym terminie okresowej oeeny pracownika 

Stosownie do § 3 pkt. 6 Zarządzenia Nr 55/2019 Dyrektora PCPR w Łowiczu z dnia 
28.10.2019 r. w sprawie okresowych ocen praeowników Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiezu wyznaczam nowy termin okresowej oceny na piśmie 
Pani/Pana 

(wpisać imię/imiona i nazwisko pracownika 
oraz zajmowane stanowisko) 

na 
(wpisać miesiąc i rok) 

Przyczyną wyznaczenia nowego terminu jest: 

(wskazać uzasadnienie wyznaczenia nowego terminu, np. usprawiedliwiona nieobecność w pracy ocenianego 
pracownika uniemożliwiająca przeprowadzenie oceny, zmiana wydziału ocenianego lub zakresu obowiązków, 
inne przyczyny) 

(miejscowość) ' (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis oceniającego) 

Zapoznałam/em się z nowym terminem sporządzenia oeeny na piśmie. 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis pracownika) 



Załącznik Nr 3 
do Regulaminu okresowych ocen 
pracowników PCPR w Łowiczu 
stanowiący załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 55/2019 
Dyrektora PCPR w Łowiczu z dnia 
28.10.2019 r. 

Wykaz kryteriów oceny pracownika 

Sumienność, staranność, i bezstronność 

Sumienne działanie odnosi się do poziomu 
wydajności wykonywania zadania przez 
pracownika. Staranność wykonywania zadań 
określa dokładne i bez zwłoki wykonanie prac, 
przestrzeganie ustalonych reguł i procedur 
postępowania w celu osiągnięcia jak 
najlepszego efektu. Bezstronność przejawia się 
głównie w zakazie podejmowania działań 
kolidujących ze służbowymi obowiązkami, 
równym traktowaniu wszystkich uczestników 
snraw niednniiszczanie do jakichkolwiek 

podejrzeń o konflikty pomiędzy interesem 
publicznym i prywatnym, nieuleganie 
jakimkolwiek naciskom w prowadzonych 
sprawach. 

Znajomość i umiejętność stosowania 
odpowiednich przepisów, wiedza specjalistyczna 

Znajomość przepisów niezbędnych do 
właściwego wykonywania obowiązków 
wynikających z opisu stanowiska pracy. 
Umiejętność wyszukiwania potrzebnych 
przepisów. Umiejętność zastosowania 
właściwych przepisów w zależności od rodzaju 
sprawy. Rozpoznanie spraw, które wymagają 
współdziałania ze specjalistami z innych 
dziedzin. Wiedza z konkretnej dziedziny, która 
warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny 
realizowanych zadań. 

Planowanie i organizacja pracy 

Prawidłowe i szczegółowe planowanie działań 
i organizowanie pracy ( w razie potrzeby 
tworzenie harmonogramu pracy) w celu 
wykonywania zadania. Określenie celów, 
odpowiedzialności oraz ram czasowych 
działania, efektywne wykorzystywanie czasu, 
tworzenie szczegółowych i możliwych do 
realizacji planów krótko i długoterminowych. 



Komunikacja werbalna i pisemna, 
komunikatywność 

Formułowanie wypowiedzi w sposób 
gwarantujący ich zrozumienie poprzez: 
wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i 
precyzyjny, dobieranie stylu, języka i treści 
wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy, 
udzielanie wyczerpujących i rzeczowych 
odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę 
lub zaskakujące argumenty, wyrażanie 
stanowiska w sposób przekonywujący, 
posługiwanie się pojęciami właściwymi dla 
rodzaju załatwianych spraw/ wykonywanej 
pracy. Umiejętność budowania kontaktu z inną 
osobą. 

Postawa etyczna, oraz stosunek do klienta PCPR 

Wysoka kultura osobista. Wykonywanie 
obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący 
podejrzeń o stronniczość i interesowność. 
Dbałość 0 nieposzlakowaną opinię, 
postępowanie zgodnie z etyką zawodową. 
Dbałość 0 prawidłowe relacje interpersonalne. 

Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie 
wiedzy i kwalifikacji zawodowych 

Uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie 
kwalifikacji własnych, tak, aby posiadać 
aktualną wiedzę, nie tylko na polecenie 
pracodawcy, również z własnej inicjatywy. 

Zarządzanie personelem 

Motywowanie pracowników do osiągania 
wyższej skuteczności i jakości pracy np. 
poprzez podnoszenie własnych kwalifikacji. 

Zarządzanie jakością realizowanych zadań 

Nadzorowanie prowadzonych działań w celu 
uzyskania pożądanych efektów poprzez 
tworzenie i wprowadzanie efektywnych 
systemów kontroli działania, sprawdzanie 
jakości i postępu w realizacji działań, 
ocenianie wyników pracy poszczególnych 
pracowników, wydawanie poleceń mających 
na celu poprawę wykonywanych obowiązków. 

Efektywność i osiąganie wysokich rezultatów 
pracy 

Osiąganie zakładanych celów, doprowadzenie 
działań do końca poprzez ustalanie 
priorytetów, identyfikowanie działań 
szczególnie trudnych. 



Podejmowanie decyzji 

Podejmowanie decyzji w sposób bezstronny 
7fTf)Hnie 7 ohnwia7uiacvmi zasadami normami 
prawnymi. Rozpoznanie istoty problemu oraz 
określenie jego przyczyn. Umiejętność 
podejmowania decyzji w sytuacjach 
kryzysowych czy pod presją. 

Samodzielność 

Zdolność do samodzielnego zdobywania 
informacji, formułowania wniosków i 
proponowania rozwiązań w celu wykonywania 
zleconego zadania. 

Kreatywność 

Wvknr7vstvwanie iimieietnnści i wyobraźni do 
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tworzenia nowych rozwiązań usprawniających 
proces pracy. 

Strategiczne i analityczne myślenie 

Spostrzegawczość i zmysł strategiczny w 
kontaktach interpersonalnych, pomysły na 
bardziej skuteczne spożytkowanie własnego 
potencjału w postaci konkretnych celów oraz 
strategii działania, analityczne myślenie-
podejmowanie decyzji, rozwiązywanie 
problemów, dostrzeganie możliwości 
rozwiązania alternatywnego, myślenie 
koncepcyjne. 



Załącznik Nr 4 
do Regulaminu okresowych ocen 
pracowników PCPR w Łowiczu 
stanowiący załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 55/2019 
Dyrektora PCPR w Łowiczu z dnia 
28.10.2019 r. 

Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku 
urzędniczym i innym niż urzędnicze 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

Część A 

(nazwa jednostki) 

I . Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego 

Imię/imiona 
Nazwisko 
Komórka organizacyjna 
Stanowisko 
Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym lub irmym niż urzędnicze, 
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku 

I I . Dane dotyczące poprzedniej oceny 

Ocena 
Data sporządzenia 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis oceniającego) 



Część B 

I . Dane dotyczące oceniającego 

Imię/imiona 
Nazwisko 
Stanowisko 
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku 

I I . Ocena stopnia spełniania przez pracownia kryteriów oceny i przyznanie 
okresowej oceny 

Oceniam wywiązywanie się z obowiązków przez: 
Panią/Pana 
w okresie od do 
na stanowisku 
wg poniższych kryteriów: 

Lp. Kryteria 
Przyznana punktacja 

w skali od 0 do 5 

1. sumienność, staranność i bezstronność 

2. znajomość i umiejętność stosowania odpowiednich 
przepisów, wiedza specjalistyczna 

3. planowanie i organizacja pracy 

4. Komunikacja werbalna i pisemna, komunikatywność 

5. postawa etyczna oraz stosunek do klienta PCPR. 

6. nastawienie na własny rozwój podnoszenie wiedzy 
i kwalifikacji zawodowych 

7. Samodzielność 

8 kreatywność 

Suma punktów: 



Ocena stopnia spełniania przez pracownia wszystkich kryteriów oceny: 

Lp. 
Stopień spełnienia 

wszystkich kryteriów 
Punktacja 

Ocena stopnia spełnienia 
ET Ł 

kryteriów przyznana 
przez oceniającego 

1. Bardzo dobry 40-36 

2. Dobry 35-30 

3. Dostateczny 29-20 

4. Słaby 19-10 

5. Bardzo słaby 9-0 

W związku z bardzo dobrą/dobrą/dostateczną/słabą/bardzo słabą ' oceną stopnia spełniania przez pracownia 
wszystkich kryteriów oceny przyznaję ocenę końcową pozytywną/negatywną ^'•'l 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis oceniającego) 

zaznaczyć odpowiednie pole poprzez wstawienie znaku X 

niepotrzebne skreślić 

ocenę końcową pozytywną przyznaje się, w razie bardzo dobrego, dobrego, dostatecznego 
i słabego stopnia spełniania kryteriów, a negatywną, w przypadku bardzo słabego spełniania kryteriów 



t 

Cześć C 

Zapoznałam/em się z oceną sporządzoną na piśmie przez 

Panią/Pana 

Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o przysługującym mi prawie odwołania od oceny 

do Dyrektora PCPR w Łowiczu, w terminie 7 dni od doręczenia oceny. 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis pracownika) 

Część D 

Sporządzenie kolejnej oceny na piśmie nastąpi w 
(wpisać miesiąc i rok) 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis oceniającego) 

Zapoznałam/em się z terminem sporządzenia kolejnej oceny na piśmie. 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis pracownika) 



Załącznik Nr 5 
do Regulaminu okresowych ocen 
pracowników PCPR w Łowiczu 
stanowiący załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 55/2019 
Dyrektora PCPR w Łowiczu z dnia 
28.10.2019 r. 

Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku 
kierowniczym 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

Część A 

(nazwa jednostki) 

I I I . Dane dotyczące ocenianego kierownika 

Imię/imiona 
Nazwisko 
Stanowisko 
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku .... 

I V . Dane dotyczące poprzedniej oceny 

Ocena 
Data sporządzenia 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis oceniającego) 



Część B 

I I I . Dane dotyczące oceniającego 

Imię/imiona 
Nazwisko 
Stanowisko 
Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku 

I V . Ocena stopnia spełniania przez kierownika kryteriów oceny i przyznanie 
okresowej oceny 

Oceniam wywiązywanie się z obowiązków przez: 
Panią/Pana 
w okresie od do 
na stanowisku 
wg poniższych kryteriów: 

Lp. Kryteria 

Przyznana 
punktacja 

w skali od 0 do 5 

1. Sumienność, stararmość i bezstronność 

2. Znajomość i umiejętność stosowania odpowiednich 
przepisów, wiedza specjalistyczna 

3. Planowanie i organizacja pracy 

4. Komunikacja werbalna i pisemna, komunikatywność 

5. Nastawienie na własny rozwój podnoszenie wiedzy i 
kwalifikacji zawodowych 

6. Zarządzanie personelem 

7. Zarządzanie jakością realizowanych zadań 

8. Efektywność i osiąganie wysokich rezultatów pracy 

9. Podejmowanie decyzji 

10 Kreatywność, postawa etyczna 

11 Strategiczne i analityczne myślenie 

Suma punktów: 



Ocena stopnia spełniania przez kierownika wszystkich kryteriów oceny: 

Lp. 
Stopień spełnienia 

wszysiKien Kryteriów 
Punktacja 

Ocena stopnia spełnienia 
kryteriów przyznana 
przez oceniającego 

1. Bardzo dobry 55-44 

2. Dobry 43-35 

3. Dostateczny 34-20 

4. Słaby 19-9 

5. Bardzo słaby 8-0 

W związku z bardzo dobrą/dobrą/dostateczną/słabą/bardzo słabą ' oceną stopnia spełniania przez kierownika 
wszystkich kryteriów oceny przyznaję ocenę końcową pozytywną/negatywną 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis oceniającego) 

zaznaczyć odpowiednie pole poprzez wstawienie znaku X 

niepotrzebne skreślić 

'̂ ocenę końcową pozytywną przyznaje się, w razie bardzo dobrego, dobrego, dostatecznego 
i słabego stopnia spełniania kryteriów, a negatywną, w przypadku bardzo słabego spełniania 
kryteriów 



Część C 

Zapoznałam/em się z oceną sporządzoną na piśmie przez 

Panią/Pana 

Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o przysługującym mi prawie odwołania od oceny 

do Dyrektora, w terminie 7 dni od doręczenia oceny. 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis pracownika) 

Część D 

Sporządzenie kolejnej oceny na piśmie nastąpi w 
(wpisać miesiąc i rok) 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis oceniającego) 

Zapoznałam/em się z terminem sporządzenia kolejnej oceny na piśmie. 

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis pracownika) 


