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Ztzqdzenie nr 8109
W6jta Gminy Starcza

z dnia 30 stvcznia 2009r.

w rprawie szrzeg6lowego spotobu prrcprowrdzrDil lluiby ptaygotow.wtzei
i organizowrnir egzsDinu koicziccto Q rlutD? w UE@ic Gminy w StlITzy

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach
samorz4dowych @2. U. Nr 223, poz. 1458) w zwivku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie grriurym @2. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59t zp6in. z$r.)

W6jt Gminy Starcza
zarz4dza, co nrstqPuie:

$ r
zarzqdzenie reguluje szczegolowy sposob prreprowadzada sluzby przlgotowawczej
i organizowania egzaminu koiczecego t€ slurbe dla pracownik6w podejmujrych po raz
pierwszy praca na stanowisku w tym kierowniczym slanowisku urzedniczym
w Urzedzie Gminy w Starczy.

s 2
neko6 w zarzqdzeniu jest mosa bez blizszego okre6lenia o:

l. ustawie - ozitl'cza to ustawQ z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikaah
samorz4dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458);

2. Ufze.dzie - oa]d'cza to Urzed Gmiry w Starczf;
3. seketaran - oznacza to sekr€tarza gniny St6rcz4
4. kierowniku urz{du - oaDcza to W6jta Gminy Starcza lub dzialajqcego z jego

upowa2nienia zastQpcQ wojta;
5. pracowniku - ort&z^ to osobg podejnujqgq po raz pierwszy Fac{ na stanowisku

urz@niczyr4 w tym kierownic.zfm sfanowish w roAmierdu ustawy, h6ra
zostda skierowana do odbycia slurjby przygotowawczej;

6. komorc€ orgurizacyjnej - rozrmie siQ p.zez to odpowiednio rowniei samodzielne
stanowisko pracy w urzpdzie;

7. kierowniku kom6rki organizacyjnej - roa|mie si9 przez to odpowi€dnio r6wnie2
pracownika zajmujqpego sarnodzielne stanowisko pracy.

s 3
l. Ka-ady pracownik podEmujacy W ftz fuwsz\J zalntdni€nie na sranowisku urzedniczyr4

w tyln kierowniczym stanowisle urzgdniczynr, jest zobowiqzany odbyc sluzbe
prrygotowawcz4 zakonczon4 egzaminenl z3 wyj{tkiem pracowniko\x, klorzy zostali
zwofnieni z obowiazku odbycia sluzby l/4golowevtczei lta podstawie art. 19 ust. 5
ustawy.

2. Sfuzba przygotowawcza ma na cetu teor€tyczne i praktyczne pvygotowanie ptacounika
do naleirytego wykonywania obowivk6w sluztowych.



3. Bezposredni nadz6r nad przebiegiem sfuzby przygotowawczej i organizowadem
egzamin6w dla pracowaikow urzdu sprawuje s€ketarz.

4. Wszyscy pracowniry urzgdu, w szczegolno6ci kierownicy kom6rek organizacyjnyc[ sq
zobowi{zani do wspo}pracy w organizowaniu shrby przygotowawczej i egzaminow

s 1
1. Pracownika kieruje sig do odbycia sluzby przygotowawczej nie wczeSniej niz po uplywie

jednego miesi4ca od zarrudnienia i nie pozriej ni2 przed uplywern dwoch miesipcy od
zatludnienia.

2. Sfuzba przygotowawcza trwa od jednego miesi4ca do trzech miesigcy i jest odbywana bez
pfzerwy.

3- Termin i okes odbywania duriy przygotowawczej uzalerxione sa od wiedzy
i L:waliEkacji pracounika, zdolno,irj do mbywaDia umiqietno3{i oie@rych na
zajmowanym starowisku urzpdniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia
w urzdzie.

4. O terminie skierowania do odbycia sluity przygotowawczej oraz okresie
trwania tej slurby d€cyfuje sekr€rarz * poroanieriu z kierownikien qta&iwej komorki
orgarizacyjnej .

5. Okres duzby przygotowawczej mo2€ zostac przedluzony, nie du2sj jednak ni2 do trzech
miesiQcy l4caie.

6. Okes slurby pr4gotowai&zd ulega przeduleniu o czas ni€ob€cno'li pracownika
w pracy. Czasu takiej nieobecrosci nie zalicza sig do oklezu sluzby przygotowawczej.

s 5
W czasie odbywania duzby przygotowawczej praco$nik ma obowiqzek:

l� zazrajomienia siQ ze struktur4 organizacyjn4 urzpdu, rodzajem spraw zdatwianych
w poszczeg6lnych komorkach organizaryjnych i stanowisksch pracy, sposobem
obiegu i rejestracji dokumentow.

2. zaznajorivia sia z obowiqarjqgymi w urzdzie -sadami ochrony informacji
niejawnyc[ ochrony danych osobowyc[ trybem postepowania na wnadek
z,'gtoiflna-

3- zaznajomienia sie z zasadami gospodstki fnansowej, w tym angazowaria 6rodk6w
finansowych i opisywania dokurD€t16v, fi&nsowycltl

4. pozrania zasad profesjonatnej i kulturalnej obslugi interesant6w;
5. zaznajomienia sig z przepisami regulujqg)rm ustr6j samorzQdu gminnego, zasadami

gospodarki finansowej oraz przepisami wewngraymi urzedq w tym w szczeg6lnogi

a) ustaw4 o samorz{dzie gminnymi
b) ustaw4 o pracownikach samorz4dowych;
c) podsrawowymi zagadtrieniami z ustawy o finansach publicznych;
d) podstawowymi zagadnier,iami z r'rawa zxn6wien publicznych;
e) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie danych osobowych,
f) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochrcnie informacji niejawnych;
g) instrukcjq kancelaryjn4 dla organow gtniny;
h) Statutem Crniry Starcz4 regulaminem ugu,izuljnym urz9dq regularninen pracy

urz€du,
6. szczegolowego zaznajomienia siq z przepisami prawnymi dotycz4qrmi spraw

zdatwianych na starowishr pracy pracolvnika oraz lla sanowiskach pracy, dla
kt6rych pracownik bedzie p€htil za$Wriwo;

7. szczegolowego pozrania rcdzaju spraw zdatwianych na stanowisku ptacy pracownika
i w komorce organizacyjnej oraz sposobu prowa&eri8 dls nich niezbgdnej
dokumentacii:



8. nabycia umiejetnosci przygotowywania dokumentow urzedowych w vczegolnogci
decyzji administraryjnycll postanowie[ aixladczciy projekt6w akt6w prawa
miejscowego oraz prowarlzenia korespondurcji urzpdowej;

9. Fpracowdk zatrudniony na stanowisku gacy zwrazarym ze wsp6brac4 z inn)'rn
jednostkami organizacyjnymi g ny tna tak2p obowi{zek poznania srulrtury
organizacyjnej i zakesu spraw zdatwianych w takich jednostkach.

s 6
L W czasie odbywania sluiby prrygotowawczej pracownik przez 3/4 tygodniowego czasu

pracy wykonuje czynnos,gi na swoim stanowisku pracy orcz w kom6rce organizacyjnej.
w ktorej jest zatrudniony, a w pozostdym czasie odbywa praktyki w innych komorkach
organizaryjnych urzgdu.

2. PracA ta stanowisku prrlgy oraz w kornorc€ orguirrcg$, w kt6rej pracownik jest

zatrudniony, w okesie sluzby przygotowawczej polega pruede wszfstkim na
praktycaym zaznajamianiu sig z obowiq,zkami i przepisarni prawa dotycz4cymi spraw
zalatwianych w danej kom6rce ory;adzacyjtle1 oraz na ptowad"ltriu dla nich niezbednej
dokumentacji.

3. Podczas praktyk w innych komorkach organizacyjnych pracownik zaznajamia sig
z podstawowymi czyrno3ciami tych kom6reh w szczagolno3ci pod kqtem wspolpracy
z komork4 organizacyjn4 pracownika. S€lr€rarz wydaje kierownikom kom6rek
organizacyjnych wytyczne od|osnie praktyk pracownika odbywqiac€go pnktyki
w ramach slu2by przygotowawczej.

4. W przfpadku pracownik6w zatnrdnionych w kom6rksch organizacyjnych lub na
stanowiskach ptacy zwi{zanych ze wsp6lprac4 z innymi jednostkami organizacyjnymi
gminy, pracownik moiE zag.a' ski€rowaty do odbycia cz6ici praktyk w ramach sluZby
przygotowawczej do wla6ciwych jednostek orgatizzcyjnych. Zasady odbylania takich
praktyk ustala seketarz w porozrmieniu z kierownikiemjednostki.

5. Seketarz w poroamierdu z kierownikiern konorki orgdzacjnej pracownika ustala dla
pracownika plar sluzby przygolowawcz{-

6. W planie slu2by przygotowawczej wsk8zuje siQ kom6rki organizacyjne, w lcorych
pracownik ma odbywac praktyki. Kardy pracownik obowiqzkowo odbyva praktyki
w zakesie obslugi Rady Gminy, firBtsowyr4 zanounen publiczttyctt, zav$zania
kryzysowego.

7. Plan duzby przygotowawczqi okreila:
a) okes odbywania slu2by;
b) szczegolowy plan i rozklad godzirnwy odbywania praktyk w imych

korn6rkach organizacyjrrych urzedu;
c) wykaz akt6w prawnych, kt6rych znjomos6 jest dla pracownika obov/iq,zkowa;
d) wykaz obowi4zkowej literatury fachowej'
e) zestawienie umiejetno&i praktyczrycll ktore pracownik zobowiqzany jest

nabyd podczas sluitry przygolovawczd,
f) wykaz zagadniea egzamioacyjnych;
g) termin egzamiou, kt6ry powinien przypadai 7-10 dni od zakonczenia slu2by

Przygotowawczei.
8. Kierownik kom6rki organizacyjo$, w ktorej prarow'lik odbywd ptaktyke w trakcie

sluzby przygotowawczej, sporzqlza pisemna informacjg o przebiegu tej praktyki,
powierzonych pracownikowi czynno6ciac[ sposobie wywiqzsnia siQ pracownika
z przydzielorrych zadai i predyspozycjach pracownika do wykonywania tych zadar.

9. Kierowaik kom6rki organizacyjn!, w ktorej zdrudniony j€st pracownik, sporz4dza
infonnacjg o przetriegu prscy w hakcie slui:by przygotowawczej i przed jej rozpoczpciem.

10. Informacjg o kt6rych mowa w ust. 8 i 9, prz*az4e siQ s€kretarzowi. Informacje te sq
jawne dla pracownika.



ll.Po zakonczeniu okesr sluiby przygotowa$rczej seketarz podejmuje decyzjq
o dopuszczeniu pracownika do egzaming o przeduzedu okesr slur2by przygotowawczej
albo o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu i zlozreniu wniosku o rozwi4zanie
stosunku pracy. Ponowne przedlu2enie okesu sluzby przygotowawczej jest dopuszczalne,
wyl4cznie gdy z przyczyt losowych pracownik nie mogl odbyd cdo&t lub czg6ci sluzby
przygotowawczej.

12.W rcAe przedhrzenia okesu sluiby przygotowawczej przepisy ust. 1-ll stosuje sie
odpowiednio.

13. Ustalony termin eSzaminu ulega odpowiednienu przesunigciu w przypadku przedlu2enia
okesu slu2by przygotowawczej.

s 7
1. Egzamin odbywa sig w terminie ust lonym w planie sluzby przygotowawczej, a w razie

przedlu2enia okes.r sluiy prrygotowawczej - w terminie wyalaczotry'r przez
sekrctarza.

2. Egz^ntilln przegrowadzz komisja egzamiaaryjn4 kt6rej przewodniczy seketalz. Ponadto
w sklad komisji sekretarz powoluje kierownika wlaSciwej komorki organizaryjnej oraz od
jednej do dwoch osob spokod pracownikow urzedu, dysponujqgych odpowiedniq wiedza.

3. Kierownik urzgdu mo2ewyzrr.czyi'ruwy sklad kotrlisii €gzaninacyjrcj.
4. Komisja egzaminacyjm podejmuje dwyzje i rozstrzygniecia kolegialnig w prz'?adku

rowno3ci glosow rozstrzyga glos przewodniczqc€go komisji.
5. W uzasadnionych przypadkach sekretarz lub kierownik urz€du mog4 zrnienid sklad

komisji egzaminacljnej. Czfmo3ci dokontrc Vzez komisjp w poprzednirn skladzie
pozostaja w mocy.

6. Egzamin skiada Eie z cz€Sci pisernnej, czejci ustnej oraz czQs€i praktycznej.
7. Komisja opracowuje pytafia i zadada egzzrfulocinq usala maksymaln4 liczk punkt6w

za karzde pytaire i zadade oraz ocerda o@r'iedzi i sposob wy*onania zadah yzsz
pracownika- a tak2e usrala wynik egzaminu

8. C2936 pisemna egzaminu sklada sic z testu 30 pytan dotyczQcych ustroju samorzqdu
gninnego oraz zrajomoli a}16w prawrrych wskazanych w planie sluzby
p:|4gotowae.czd, a takze spraw zar8d'Nianydr w kom6rce org,anizacyjnej
CzaSi pisem.a trwa 60 minut. Kaida prawidlowa odpowiedi jesr punldowana jednym lub
dwoma punldami.

9. CzQ6d ustna obejrnuje pl€c Wr^h z2lda'trydr Wzcz cdonk6w komisji egzarntnacyjnq
dotycz4cych struknry organizacyjrcj urzadu i kw€sii dotycz4cych pracy w innych
kom6rkach organizacyjnych w kt6rych pracownik odbywd praktyki. Pracownik
otrztmuje pytania na kartce i ma l0 minut na przygotowade sip do odpowiedzi. Ka2da
odpowiedZ jest punktowana od zera do pigciu pmlr6w.

10. Cz€si praktyczna polega - opracowaniu jednego lub dw6ch zadai z zatresu
obowi{zkow sluzbowych pracownika" w szcz€6lnosci przygotowa.nia projektu decyzji
administracyjnej, odpowiedzi na pismo lub innej czynno6oi praktycaej. Ptacownik po
otrz',rnaniu pis€mnie sfomdowan€go zada''ia ean^il ma 45 minut na jego wykornrie.
Ctonkowie komisji mogq z:drmtai Wtania uarpehiajqpe a*ivarc z zadal;iani
praktycznymi. Czesi p|akrycz|a jest punktowana od zera do l0 punkt6w. W cz96ci
pnktycznej pracownik korzysta z komputera z oproSramowaniem, takim jak na jego
stanowisku pracy, oraz z teksow nieiqdnych akt6w prawnych.

11. Wszystkie czQ.&i egzaminu odlrwaja sie w ciagu tego sam€go dnia roboczego. Porniedzy
poszczeg6fnymi czgfuiami egzaminu zarzada sip 10-15 minutowe przf'w. Poza
przerwami pracownik nie moze opuszczac pomieszczeni4 w krorym przeprowadzany jest
egzarin.



2.
3 .

s E
L Egzanin grz4rowzdzz sig w zarnknigtyrn pomieszczeniu, w kt6ryrn mogq przebyvac

wyl4czrie cdonkowie komisji i egzaminowany pracownik oraz kierownik urz@u lub jego

zastQpca.
2. Dopuszazalne jest jednoczesne przego*adzenie czE(i pisemnej egzaminu dla wiec€j niz

jednego pracownika.
3. Podczas prueprowadzania cz&6ci pis€mnej egzaminu w pomievczeniu wraz

z egzamirowanym (egzaminowurymi) musi stale przebywsd co najmniE dwoch
czlonk6w komisji.

4. Podczas przsprowadzafia czgii ustnej i praktycznej egzaminu musz4 byd obecni
wszyscy cz.lonkowie komisji.

s e
1. Komisja niezwlocaie po przeprowadzuiu wszystkich c4t<i ep;zamint, tego samego

dni4 przystQpuje do sprawdzenia i oceny.
Obrady komisji sa niejawne.
Z przeprowadzotego egzaminu sporzqdza sia prolokol. Zaniera on:. imig i nazwisko
pracownika" nazwQ stanowiska pracy, data odbycia eg;zamint, sklad komisji
egzarninacyjnej, wydki poszczeg6lnych czEfti egzaminu. Do protokolu zd4cza siQ plan
slurzby przygotowawczej, pisernne informacje, o ktorych mowa w $ 6 ust. 8 i 9, listQ pytan
i zadai wzleczaiych pracownikowi wraz z odpowiedziami i zadaniami opracowanymi
przez pracownika. Protokol podpizuj4 wszyscy cdonkowie komisji egzaminacyjnej
i pracownik.
Komisja oblicza punkty za ka:dq cz95c egzaminu i ustala procentow4 wartosi punkt6w
uzyskanych przez kalldydna w stosrnku do makgymalnej licdy punkt6w moufiwej do
vy sknia za kajdq czq& egzarll,illlul�.
Pracownih k6ry uzyskd co najmniej 6OZ punlitow za kaildq czElti eg;za$tktu. zaliczfN
egzamn z wyruoem pozylylvnym

6. Pracownika informuje sie o wynih egzarnim niezwloczie po ustaleniu wyniku.
7. Pracomikowi, kt6ry zanczyl egzamin pozytywnie, kierownik urzpdu wystawia w dw6ch

egzenplarzach zaSwiadczenie o odbyciu sluzby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu
z wyrikiem pozytylvnym. Jedor egzemplarz za6wiadczenia wrgcza sig pracownikowi,
a drugi wl4cza do dokurnentacji prz€bie8u durty przygotovtawczej. Pracowdh kt6ry nie
zalic4l egzal'|nlllu z wynikiern pozytywrJ'tq nie rra mo2:liwo6ci powt6mego
przyst4pienia do niello

8. DokumentacjQ z przri,iegt sluzby przfgotowawcz*1 i egzarnrll przechowuje Sekretaz
Gminy.

s r 0
Wszystkie czynnosci zastrzgitorp w zatz4dzeniu dla seketarza moz€ przej4c do
wykonywania kierownik urzgdu.
Kierownik urzgdu moze wlrylai: i ntieritit d*yzje sekr€[arza.
wobec pracownika zatruddonego na samodzielnym stanowisku pracy lub na stanowisku
kierownika kom6rki organizacyjnej kompetencje kierownika kom6rk organizacyjnej -
okeSlone w - wykonuje beryokedni pr'zAozlrly, zgodnie z regulaminem
organizaryjnym urz4du.

4 .
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s l r
Zarz4&enie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

Ln;


