
ZARZĄDZENIE NR 1/SOR/10 
           BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

             z dnia 14 stycznia 2010 r. 
 
 
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta ChełmŜy 

regulaminu okresowej oceny pracowników. 

 

 
 
       Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U.  Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 

Nr 223, poz. 1458  oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co 

następuje: 

 

 

     § 1. W załączniku do zarządzenia nr 20/SOR/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 16 

lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta ChełmŜy regulaminu okresowej 

oceny pracowników wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 1 wyraz „ sześciu” zastępuje się wyrazem „siedmiu”; 

2) w § 5 ust. 2 w tabeli dodaje się siódme kryterium wspólne w brzmieniu: 

 

7. Ocena przydatności i skuteczności 

odbytych przez pracownika szkoleń i 

warsztatów. 

Wykonywanie obowiązków słuŜbowych z 

wykorzystaniem teoretycznej i praktycznej 

wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 

szkoleń i warsztatów.  

 

3) w § 6 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

    „2) przyznaniu Ocenianemu oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez Ocenianego sumy 



          punktów, według następującej skali ocen: 

a) ocena bardzo dobra – w przypadku uzyskania od 48 do 55punktów, 

b) ocena dobra – w przypadku uzyskania od 41 do 47 punktów, 

c) ocena zadowalająca – w przypadku uzyskania od 30 do 40 punktów, 

d) ocena negatywna – w przypadku uzyskania poniŜej 30 punktów;” 

4) załącznik  nr  2  do   Regulaminu  otrzymuje  brzmienie  jak  w  załączniku  do niniejszego  

    zarządzenia. 

   

     § 2. Do postępowań w sprawie okresowej oceny, które winny zostać zakończone do 31 

stycznia br.  stosuje się niniejsze przepisy. 

 

     § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

 

     § 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.  

  

              Burmistrz Miasta 
 
        (-) mgr Jerzy Czerwiński 
 
 


