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ZARZApZENIE NR 458/2013
BURMISTRZADZIERZGONIA
z dnia 12 marca2013r.

w sprawieszczeg6lowegosposobuprzeprowadzaniastuZbyprzygotowawczeji organizowania
w UtzpdzieMiej skim w Dzierzgoniu.
egzaminukoticzqcegotQ shut2bg
Na podstawieart. 19 ust. 8 ustawyz drtta2l listopada2008 r. o pracownikachsamorzqdowych
(Dz. U. Nt 223,poz. 1458ze zmianamit)
) w zwirykuz art. 33 ust.3 ustawyz dnia 8 marca1990r.
(
z
2001
r., Nr 142, poz. I59l ze zmixtami2)),zazqdza siq , co
o samorz4dziegminnym Dz. U.
nastgpuje:
zeniaw l)rzEdzieMiejskim w DzierzgoniusluZby
$ t. Oke5la siq szczeg6lowyspos6bprzeprowad
przygotowawczejoraz organtzowaniaegzaminukoticzqcegotE sfuZbQw brzmieniu stanowiqcym
zalqcznikdozarz4dzenia.
319/09BurmistrzaDzierzgoniaz dna i6sfycznia2009r. w sprawie
$ 2. Traci moc zarz4dzenienr
szczeg6lowegosposobu przeprowadzaniasluZby przygotowawczej i organizowania egzaminu
koricz4cego
tQsfuzbEw UrzEdzieMiejskimw Dzierzgoniu
$ 3. Wykonanie zarz4dzeriapowierzasiq SekretarzowiDzierzgonia.
$ 4. Zan4dzentewchodzi w irycie z dnem podpisania.

r) Zmianytekstuwlnnienionejustawyzostalyogloszonew: (Dz.U.z 2009r, Nr 157,poz. 1241;Dz.U. 22010r-'Nr
z20ll r.,Nr 134,poz.777;Dz.U.22011r,Nr 201,poz.I183)
229,poz.1494;Dz.rJ.
2)Zmianytekstnjednolitegowymienionejusta!.!yzostalogloszone
w: (Dz.U.z 2002r., Nr ll3, poz.984;Dz.U.22002
22002r.,Nr 23,poz.220;Dz.U.22002r.,Nr 62' poz.
r.,Nr 153,poz.127liDz.U.22002r,Nr 214,poz.1806;Dz.IJ.
558;Dz.U. z 2003r., Nr 162,poz. 1568;'Dz.lJ.22003r., Nr 80,poz.717;Dz.U. z 2004r., Nr 102,poz. 1055;DzU ' z
2004r., Nr 116,poz.1203;Dz.U.z 2005r., Nr 172,poz. 1441;Dz.rJ.22005r', Nr 175,poz. 1457;Dz.V.22006r.'Nr
17,poz. 128;Dz.ll. z 2006r., Nr 181,poz. 1337;Dz.U.z 2007r, Nr 173,poz.1218;Dz.U.z 2007r., Nr 48,poz-321;
'1458;Dz.lJ.z 2009r., Nr l57
,poz l24l; Dz.U.z
Dz.U.z 2008r., Nr 180,poz. l l l l; Dz.lJ. 22008r.,Nr 223, poz.
poz.142;Dz.U.
z 2010r.,Nr 28,
28,
poz.675;
2010
r',
Nr
poz.
Dz.U.
z
420:Dz.U.22010
r.,
Nr
106,
r.,
Nr
52,
2009
z20ll r.,Nr 134,poz.777;Dz-U-z
r.,Nr 40,poz.230;Dz.tJ.z20ll r.,Nr 117,poz.679;Dz.U.
poz. 146;Dz.rJ.22010
DzJJ.z 2011r, Nr 21,poz. l\3;Dz.IJ. 22011r.,Nr 2'17,poz 1281;DzU.22012 r.,poz.
2011r.,Nr 149,po2.887;
56'1:,Dz.U. 2 2013r., poz. 153)

'#ffi*:L##SIia Nr458/20
I3
z dnia12marca20-13r.
$1. Szczeg6lowy spos6b przeprowadzenia w Unqdzie Miejskim w Dzierzgoniu shrZby
przygotowawczeji organizowaniaegzaminu koriczqcegotE slu2bEokredla siE dla pracownik6w
podejmuj4cych po raz pierwszy prace na stanowisku urzgdniczym, w t5'rn kierowniczS'rn
stanowisku urzpdniczym w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
( Dz. U. Nr 223,poz. 1458ze zmianaml).
samorzqdowych
o:
$ 2. Ilekro6w zan1dzentujestmowabezbliZszegookreSlenia
(Dz'
1) ustawie oznaczato ustawgz &na 2l listopada2008 r. o pracownikachsamorz4dowych
U. Nr 223,poz. 1458ze zmianani),
2) wzgdzie- oznaczato Urz4d Miej ski w Dzierugornu,
3) sekretarzu- omaczato SekretnzaDziengonta,
4) burmistrzu- oznaczato BurmistrzaDzierzgonia,
5) pracowniku- oznaczatoosobgpodejmujqcqpo raz pierwszypracpna stanowiskuurzpdniczym,
w tym kierowniczym stanowiskuurzgdniczymw rozumieniuustawy,kt6ra zostalaskierowana
do odbycia slu2byprzygotowawczej,
6) kom6rce organizacyjnej- rozumie sig przez to odpowiednior6wnie2 samodzielnestanowisko
pracy w UrzEdzie,
7) kierowniku kom6rki organizacyjnej- rozumie sig przez to odpowiednio r6wnie2 pracownika
zajmuj4cegosamodzielnestanowiskopmcy,
8) komisji- nale2yptzez to rozumie6Komisjp egzarninacyjo4
9) egzatninie-nale2yprzezto rozumie6egzaminkoricz4cysfuZbpptzygotowawcz4.
w
$ 3.1. Kazdypracownik,podejmujqcypo raz pierwszyzatrudnieniena stanowiskuurzQdniczym,
jest
t)'rn kierowniczym stanowisku urzQdniczymw rozumieniu nstawy, z zastrzezeniemust. 4,
zobov'na&arry
do odbycia shLzbyprzygotowawczejzakofrczoneiegzaminem.
2. Ustalenia,czy pracownik spelniawaxunki,o kl6rych mowa w ust. 1 dokonujepracownik ds. kadr
i organizacjina podstawiedokument6wzal4czorrycl:'przezpracownikapodczaspodczasnaboru.
3. Na umotywowany wniosek osoby kieruj4cej kom6rkq orgarizacyjn4 w kt6rej pracownik jest
zatrudniony, Burmistrz mo2e rvtolnil z obowiqgku odbl'wania sluZby przygoto:wawczei
pracownika, kt6rego wiedza lub umiejgtnoSciumozliwiaj4 tnle|7'te wykonywanie obowi4Tk6w
sluZbowych.Wz6r wniosku stanowizalqczniknr 1.
4. Zwolrrteniez obowiqpkuodbycia sh.dbyprzygotowawczej,nre wylqczaskierowaniapracownika
na egzanin, o kt6r)'rn mowa w ust. 1.
5. Wz6r decyzji Burmistrzao zwolnieniuz obowiqzkuodbyciasluZbyprzygotowawczejstanowi
zalqcznikw2.
$ 4.1. OpiekE nad pracownikiem w sfuZbie przygotovlawczej sprawuje pracownik ds' kadr i
i.
organizacj
2, Stuzbaprzygotowawczama na celu teoretyczne i praktyczneprzygotowanie pracownika do
naleZytegowykonl"waniaobowi4Tk6wsluZbowych.
skladasigz dw6chczqdci:
3. Szkoleniew ramachsLvzbyprzygotowawczej
1) teoretycznej,

2) pral<tycznej- polegajqcej na praktycmfn zazn{omieilu pracownika z zadantani
realizowanymi w danej kom6rce organtzacyineioftz zasadamiprowadzenia niezbEdnej
dokumentacji.
4. Bezpo6redninadz6r nad przebiegiemsluZby przygotowawczeji organizowaniemegzaminu
kofczqcegotq shLZbqsprawujeSekretarz.
5. Wszyscy pracownicy Urzgdu, w szczeg6lnoscikierownicy kom6rek organizacyjnych, s4
zobowiqganido wsp6lpracyw organizowaniuslu2byprzygotowawczeji egzamin6w.
$ 5.1. Nie p'irnej nr| w ci4gu 7 dni od dnia od podpisaniaumowy o pracQw utzpdzie pracownik
ohzymuje skierowanie do odbycia sfuzby przygotowawczej z zas1J]zeaeniem
$ 3 ust. 4. Wz6r
skierowaniastanowi zal4cmik nr 3.
2. SLfiba przygotowawczatrwa nie dluzej niZ trzy miesiqce.
3. Termin i okres odbywania shLZbyprzygotowawczejuzale2nionesq od wiedzy i kwalifikacji
pracownika, zdolnoSci do nab)"wania umiejQtnosciniezbpdnych na zajmowanym stanowisku
przebieguzatrudnienia.
i dotychczasowego
urzQdnicz)ryn
4. Sekretarz,w porozumieniuz kierownikiem wla5ciwej kom6rki organizacyjneji pracownikiem
ds. kadr i orgarizacji,ustalaplan sfuZbyprzygotowawcze:,kt6ry zawieraw szczeg6lnofci:
1) okres odbywaniaslu2by,
2) wykaz akt6wprawnych,kt6rych znajomoS6dla pracownikaj estkonieczna,
3) wykaz umiejqtnodcipraktycznych,kt6re pracownik zobowi@anyjest nabyi podczasshrZby
ptzygotowawczej,
4) wykaz zagadnietiegzaminacyjnych,
5) termin egzaminu.
5. Wz6r planu sfu2byprzygotowawczejstanowizal4czniknr 4'
6. Plan shrZbyprzygotowawczejsporzedzasiEw trzech egzemplalzachiieden egzemplarzskladany
jest do dokumentacjistuzby przygotowawczej,drugi dorgczasig pracownikowi skierowanemudo
przeloZonemu.
odbycia sluzby przygotowawczej, trzeci dorgczasigj egobezpodredniemu
7. Okres slurzbyprzygotowawczf ulega przedtaaeniuo czas nieobecno5cipracownika w pract
n12 14 dni. Czas takiej nieobecnoiici nie zalicza siQ do okresu sfuZby
trwajqcy CfrJJjzei
przygotowawczej$ 6.1. Egzaminodbylvasig w terminieustalonymw planie sluZbyprzygotowawczej,a w tazie
przedfuzeniaokresusfuzbyprzygotowawczej-w terminie wyznaczorrymprzez sekretarza.
2. Egzamin pzeprowadzany jest w formie pisemnej i ma charakter testu jednokrotnego lub
wielokrotneg; wyboru, skladaj4cegosip z p1.tan, kt6re dotycz4 zagadnlehustroju samorz4du
gminnegoomz znajomodciakt6w prawnychwskazanychw planie sluZbyprzygotowawczej,a tatrc2e
sprawzalatwianychw kom6rceorganizacyjnejpracownika.
3. Egzarnin trwa w zaleimo{tciod liczby pytan maksl'rnalniedo 90 minut' Czasttwania egzaminu
oglaszanyjest najp62nielw chwili jego rozpoczgcia.
4. KaZdapoprawnaodpowiedZjest punktowana1 punktem.
5. Warunkiem zaliczeniaegzaminujest uzyskaniepzez pracownikaco najmniej 607opoprawnych

odpowiedzi.
6. Organizacjgi przeprowadzenieegzaminu,w tym obslugEbiurow4 zapewniapracownik ds. kadr
i organizacji.
7. Podczas egzaminu w pomieszczeniu moge przebywat wylecznie czlonkowie Komisji,
egzaminowanypracownik oraz Burmistrz.
jest jednoczesne
przeprowadzenie
egzaminudla wiecejni2jednegopracownika.
8. Dopuszczalne
$ 7.1. Egzaminp neprowadzaKomisja,powolanaodrgbnym zaruqdzeriem.
2. W sklad Komisji wchodzi Sekretarz j ako przewodnicz4cy otaz 2-3 czlonk6w spodr6d
pracownik6wUrzQdu,dysponujqcychodpowiedniqwiedzq.

\-'

3. Do zadafi Komisji nale2y w szczeg6lnoSci:dokonywanie wyboru p]'tan egzaminacyjnych,
prawidlowe zorgatizowanie i ptzeprowadzenieegzaminu, sprawdzenietest6w egzaminacyjnych
protokolu, o kt6rym mowa w ust.6.
oraz sporzqdzente
4. Komisja podejmujedecyzjejawnym zwykl4 wigkszodci4glos6w w obecnoscico najmniej
polowy jej skladu.W pr4padku r6wnej liczby glos6w ro zstrzygaglosprzewodniczqcegoKomisji.

.'

5. Komisja tiezwlocziie po przeprowadzeniuegzaminu, tego samego dnia, przystqpuje do
sprawdzenia
i ocenytest6w.
6. Z pueptowadzonegoegzaminuKomisja sporz4dzaprotok6l. Protok6l w szczeg6lnoscizawien:
imiE i nazrvisko pracoir.nika,nazwg staaowiskapracy, datE odbycia egzaninu, sklad Komisji i
wyniki egzaminu.Protok6l podpisuj4wszyscyobecniczlonkowieKomisji. Wz6r protokolu stanowi
zal4czniknr 5.
$ 8.1. Pozytywny wynik egzaminukoricz4cegosluZbgprzygotowawczejest warunkiem dalszego
zatrudnieniapracownika.
2. Pracownik, kt6ry odbyl sluzbg przygotowawczq zakohczonqzdanym egzaminem,otrzymuje
skladanyjest
kt6rego wz6r stanowizal4czniknr 6. Drugi egzernplarzzai':uu..radczenta
zaSwiadczenie,
do akt osobowychpracownik4 a trzeci do dokumentacjislu2byprzygotowawczej.
3. Po uzyskaniupozytyllalegowyniku egzaminupracownik przed zawarciemnowej umowy o pracp
,w obecnodciBurmistrzalub Seketarza,skladaSlubowanie.
4. Pracownik,1Kt6rynie zaliczyl egzaminu,nie ma mozliwodci powt6megoprzyst4pieniado niego.
$ 9.1. Wszystkie czynnoSci zastzezone *
wykonywaniaBurmistrz.

,aru4dzeniu dla Sekretarza moze przeiq(, do

2. Wobec pracownika zatrudnionogona samodzielnym stanowisku pracy lub na stanowisku
kierownika kom6rki organizacyjnejkompetencjekierownika kom6rki organizacyjnej- okreSlone
niniejszymi uregulowaniami- wykonuje bezpo3redni przelolony, zgodnie z Regulaminem
organizacyjnymUrzqdu.
3. Dokumentacjgz przebiegusfuZbyprzygotowawczeji egzaminl przechowujepracownik ds.
kadri orsanizacii.

Zalryzrlk rr 1
do szczeg6lowegosposobuprzeprowadzaniaslurzbyprzygotawawczeji organizowaniaegzaminu
koriczqcegotp sluZbgw UrzgdzieMiejskim w Dzierzgoniu.

Dzierugoh, dnta...

Burmistrz Dzierzgonia

Wniosek
kierownika kom6rki organizacyjnejw sprawiezwolnienia
z odbywaniastu2byprzygotowawczej.
Wykonuj4cobowiqzekprzeprowadzeniaw UrzgdzieMiejskim w DzierzgoniusfuZby
przygotowa.vrczej
onz orgarizowaniaegzaminukohcz4cegotq sfuZbEwnioskuje o zwolnienie
Pani/Pana.........
wymieniony posiadabardzo
z obowi4zkuodbycia sluaby$zygotowawczej, albowiemw)rynieniona,/
na stanowisku.'.'....
do wykonywaniaobowiq,zk6w
dobrypoziomprzygotowania

Uzasadnienie:

( podpiskierownika kom6rki organizacyjnej)

Zalqcnik w I
do szczeg6lowegosposobuprzeprowadzaniasfu2byprzygotowawczeji organizowaniaegzaminu
kofczqcegotE sluZbgw UrzEdzieMiejskim w Dzierugoniu.
Dzierzgori,dnia..

DECYZJA
o zwolnieniu z obowiqpkuodbycia sfuzbyprzygotowawczej
Na podstawieart. 19 ust. 5 wtawy z drna2l listopada2008r. o pracownikachsamorzqdowych
( Dz. U. Nr 223,poz. 1458ze zmiwlmrni)
zrryalniam
Pani4/Pana

z obowiq,zkuodbycia sfuzbyprzygotowawczejw UrzpdzieMiejskim w Dzierzgoniuz uwagi na
'.'...
z dnia...'......
naleirycieumotywowanywniosekkierownikakom6rki organizacyjnej
Paniq/Panado zloheniaegzaninuw dniu.....'...'
Jednocze6nie
zobowiqTujp

( podpisBurmisftza Dzierzgonta)

Otrzymujq
1. pracownik,
2. kierownik kom6rki organizacyjnej,w kt6rej zatrudnionyjest pracownik,
3. ala

Zalqczniknr 3
do szczeg6lowegosposobuprzeprowadzaniasluzby przygotowawczeji organizowaniaegzaminu
tq sluzbgw UrzqdzieMiejskim w Dzierzgoniu.
kofrcz4cego
Dzierzgof; dnia..

SKIEROWANIE
do odbyciasluZbyprzygotowawczej
Na podstawieart. 19 ust. 2 :ustaw z clnia21 listopada2008 r. o pracownikachsamorz4dowych
(Dz. U. Nr 223,poz.1458ze zmianami)
kierujg
PanidPana.......
od dnia..............
zatrudnionego
zatrudnionq./

do dnia"""""""

na stanowisku...
nej)
( nazwakom6rki organizacYj
dnia"
od dnia..'.'.'.........'......"""""""'do
do odbyciasfuZbyprzygotowawczej
sluZbaprzygotowawazama rraceluteoretycznei praktyczneprzygotowaniepracownikado
Pozytyn'nywynika egzaminukonczwego
natezytegowykonpvania obowi4zk6wshr,Zbowych.
,t ubi piygotowawcz4 jest warunkiemdalszegozatrudnienia.Opiekunempracownika
oafywajqiego sluzbgprzygotowawcz4jestpracownik ds. kadr i organizacji'

( podpisBurmistrzaDzierzgonia)

Otrzymuj4
1. pracownik,
2. i<ierownikkom6rki organizacyjnej,w kt6rej zatnrdnionyjest pracownik'
3. a/a.

Zalqcznik rtr 4
do szczeg6lowegosposobuprzeprowadzaniastu:2byprzygotowawczeji organizowaniaegzaminu
koricz4cegot9 sluZbEw UrzqdzieMiej skim w Dzierzgoniu.
Dzierzgori,dnia.
PLAN SLUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ
.-

dla Pani/Pana

-

zatrudnionej/zatrudnionegow UrzEdzieMiejskim w Dzierzgoniu
a

na stanowisku.
I. Wykaz akt6w prawnych i regulamin6wwewngtrznych,kt6rych znajomoSijest dla pracownika
obowi4zkowa:
1) ustawy o: samorz4dziegminnym,pracownikachsamorz4dowych,finansachpublicznych,
zam6wieniachpublicznych,ochroniedanychosobowych,ochronieinfomacji niejawnych,
administracyjnego;
kodekspostgpowania
2) rozporzqdzeniePrezesaRady Ministr6w z dnia 18 stycznia2}l1 r. w sprawieinstrukcji
kancelaryjnej,jeduolitych rzeczowychwykaz6w akt oraz instrukcji w sprawieorganizacjii
zakresudzialaniaarchiw6w zakladowych;
UrzEduMiejskiegow Dzierzgoniu;
3) Regulaminuorganizacyjnego
4) Regulaminupracyw UtzEdzieMiejskim w Dzierzgoniu;'
5) Polityka bezpieczefstwadanychosobowychi instrukcjazarzqdzaniasystemem
informatycznymw UrzEdzieMiejskim w Dzierzgoniu;
6) Instrukcja obiegudokument6wfinansowo-ksiEgowychw UrzqdzieMiej skim w
Dzierzgoniu1'
7) Regulaminudzielani zam6wieripublicznychw UrzgdzieMiej skim w Dzietzgont:u;
8) RegulaminZakladowegoFunduszuSwiadczeriSocjalnych;
pracownik6wUrzEdu;
etycznego
9) KodekspostEpowania
10)StatutGminy Dzietzgoi;
przezkierownikakom6rkior9arn2acyjnej..............................
11)inne,wskazane
II. Wykaz umiejgtnoScipraktycznych,kt6re pracownik zobowiqganyjest natyi podczasslu2by
przygotowawczej:
1) zakladaniei rejestrowaniesprawzgodniez jednolitym rzeczowymwykazem akt;
2) przygotowaniedokument6wurzgdowychw szczeg6lnodcidecyzji administracyjnych,
postanowief zadwiadczeri,projekl6w uchwal;
3) prowadzeniekorespondencjiurzgdowej,w tym kancelaryjnapostadpisma;
4) archiwizowaniedokument6w
5) innewynikajqcez zakresustanowiska........
III. Wykaz zagadnieflegzaminacyjnych.
1. Organizacjai funkcjonowanieadministracji publicznej:
1) pojEcieadministracjipubliczrej- organy,kompetencjei formy dzialania,
2) samorz4dterytorialny-jednostki samorz4du,zadaaiawlasnei zlecone,kompetencjeoraz
2r6d1adochod6w,
i:
2. Proceduryw administracj

J.
A

1) postEpowanieadministracYjne,
w trakcie postEpowania
Zj a""iije administracyjnei inne dokumentysporz4dzane
administracyjnego.
Akty prawnei regulaminywewnQtrzne, o kt6rlch rnowa1vczEdciI'
Stnrdura organizacyjna'srzgdu,rcdzaj sprawzalatwianychw poszczeg6lnychkom6rkach
organizacyjnychoraz obieg dokument6ww Urzpdzie
lo'stgp Ooiniormacji publicznej,ochronadanychosobowychi informacji niejawnych:
1) zasadyudzielaniainformacji publicznej;
2) Biuletyn Informacji Publicznych;
3) ochronadanychosobowYch;
4) informacje niejawne-rodzajei ochrona.

IV. termin egzaminuustalasigna dzie(.....-......

(podpis Sekretarza)

( podpiskierownika kom6rki organizacyjnej)

(podpispracownikads.kadr i organizacji)
Za6^tterdzan

( podpisBurmistrza)
Oh4rmuj4

1 . pracownik,
2. tierownik kom6rki organizacyjnej,w kt6rej zatrudnionyjest pracownik,
J.

ala.

Zatryzrtrk nr 5
przeprowadzania
do szczeg6lowegosposobu
sfuZbyprzygotowawczeji organizowaniaegzaminu
koricz4cegotE sluzbEw UrzpdzieMiejskim w Dzierzgoniu.
Dzierzgoft,
dnia...........................
PROTOK6I,
z ptzeprowadzonegoegzaminukoftcz4cegosluzbgprzygotowawczq
przygotowawcze
przeprowadzony
egzaminkofczqcysNu2bg
W dniu.................................2os1a1
Pani/Pana.........
zatndnronej/ zatrudnionegona stanowisku...

Egzarrnnprzeprowadzila
Komisjapowolanazan4dzeniemBurmistrzDzierzgoniaNr.................
z dnia................

w skladzie:

1........................
2........................
J^...

,.

,...

....

,.

..

..

,.,.

.

..............
Maksymalnaliczbapunkt6wdo uzyskantaz egzaminu.....
w punktach.......
Wynikegzaminu
punkt6w.
'

liczby
maksyrnalnej
co stanowi....................%

W zwi4zku ztym" 2epracownikuzyskal/nie uzyskalco najmniej 60% punkt6w z egzaminu,
zaliczyl egzaminl nie zaliczyl egzaninu.

4

Zal4cznk nr 6
do szczeg6lowegosposobuprzeprowadzaniaslu'2bypzygotowawczej i organizowaniaegzaminu
korlczqcegotE slu2bpw Urzq&ie Miejskim w Dzierzgoniu.
dnia...................
Dzierzgoft,
ZASWIADCZENIE
o ukofczeniu shr2byprzygotowawczejw lJruEdzieMiejskimw Dzierzgoniu
Niniejszym zalwiadczasiE,2e
Pani/ Pan

uzyskala/uzyskalpozytyrrrnywynik na egzaminiekoriczqpymsluZbqprzygotowawcz4wUrzqdzie
Miej skim w Dzierzgoniu.

(podpisBurmistrza)

