Zarządzenie Nr 76/10
Starosty Sławieńskiego
z dnia 28 września 2010 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 37/09 Starosty Sławieńskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie i kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu sławieńskiego
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:
§ 1.

W Zarządzeniu Nr 37/09 Starosty Sławieńskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie i kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu sławieńskiego, § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.
1. Pracownik podlega pierwszej ocenie po upływie 12 miesięcy od zatrudnienia
w Starostwie.
2. Kolejnej ocenie pracownik podlega po 2 latach od poprzedniej oceny.
3. Termin przeprowadzenia oceny moŜe ulec zmianie w przypadku:
1) usprawiedliwionej nieobecności ocenianego pracownika uniemoŜliwiającej
przeprowadzenie oceny,
2) istotnej zmiany zakresu obowiązków ocenianego pracownika lub zmiany
zajmowanego przez niego stanowiska.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) sporządzenie oceny następuje
w terminie wskazanym na piśmie przez oceniającego, jednak nie później niŜ
w ciągu 3 miesięcy od powrotu pracownika do pracy. Natomiast w przypadku,
o którym mowa w ust. 3 pkt 2) sporządzenie oceny następuje w terminie wskazanym
na piśmie przez oceniającego, jednak nie później niŜ w ciągu 6 miesięcy od
zaistniałych zmian.
5. Starosta moŜe zarządzić przeprowadzenie oceny pracownika wcześniej niŜ po upływie
2 lat od poprzedniej oceny, jednak nie wcześniej niŜ przed upływem 6 miesięcy od
poprzedniej oceny.
6. W przypadku uzyskania oceny negatywnej, pracownik podlega ponownej ocenie po
upływie 6 miesięcy.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

