
ZARZ1\DZENIE NR 12/2016 


WDJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 22 lutego 2016 roku 

w sprawie szczeg61owego sposobu przeprowadzania sluzby przygotowawczej 

i organizowania egzaminu koncz<lcego sluzb~ w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r 0 pracownikach 

samorzqdowych (Oz. U. z 2014 roku, poz. 1202 z p6in. zm.) w zwiqzku z art. 33 ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2015 roku, poz. 1515 

z p6in. zm.) zarz<ldzam, co nast~puje: 

§1 

Okresla si~ szczeg6lowy spos6b przeprowadzenia sluiby przygotowawczej i organizowania 

egzaminu koflczqcego te sluib~ dla pracownik6w podejmujqcych po raz pierwszy prac~ 

w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto. 

§2 

1. Postanowienia zarzqdzenia dotyczq: 

1) 	 pracownik6w zatrudnionych w Urz~dzie na podstawie umowy 0 prac~ po raz 

pierwszy na stanowiskach kierowniczych urz~dniczych (w rozumieniu ustawy 

o pracownikach samorzqdowych), 

2) 	 pracownik6w zatrudnionych w Urz~dzie na podstawie umowy 0 prac~ po raz 

pierwszy na stanowiskach urz~dniczych (w rozumieniu ustawy 0 pracownikach 

samorzqdowych). 

2. Ilekroc w zarzqdzeniu jest mowa bez bliiszego okreslenia 0: 

1) ustawie - oznacza to ustaw~ z 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorzqdowych 

(Oz. U. z 2014 r., poz. 1202), 

2) Urz~dzie - oznacza to Urzqd Gminy Nowe Miasto, 

3) Kierowniku Urz~du - oznacza to W6jta Gminy Nowe Miasto, 

4) Sekretarzu - oznacza to Sekretarza Gminy Nowe Miasto, 

5) pracowniku - oznacza to osob~ podejmujqcq po raz pierwszy prac~ na stanowisku 

urz~dniczym, w tym kierowniczym stanowisku urz~dniczym w rozumieniu ustawy, 

kt6ra zostala skierowana do sluiby przygotowawczej, 

6) kom6rce organizacyjnej - rozumie si~ przez to odpowiednio r6wniei samodzielne 



stanowisko pracy w Urz~dzie, 

7) 	 Kierowniku kom6rki organizacyjnej - rozumie si~ przez to odpowiednio r6wniez 

pracownika zajmujqcego samodzielne stanowisko pracy. 

§3 

1. 	 Sluzba przygotowawcza rna na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika 

do nalezytego wykonywania obowiqzk6w urz~dnika samorzqdowego. 

2. 	 W Urz~dzie sluzba przygotowawcza trwa 3 miesiqce i konczy si~ egzaminem. 

3. 	 UstaJony okres sluzby moze zostac skr6cony do 1 miesiqca na uzasadniony wniosek 

Sekretarza Gminy, skierowany do Kierownika Urz~du (za1. nr. 1). 

4. 	 Okres sluzby przygotowawczej ulega przedluzeniu 0 czas nieobecnosci pracownika 

w pracy. Czasu takiej nieobecnosci nie zalicza si~ do okresu sluzby przygotowawczej. 

S. 	 Decyzj~ 0 skierowaniu pracownika do sluzby przygotowawczej oraz okreslenie terminu 

i miejsca trwania tej sluzby podejmuje Kierownik Urz~du (za1. nr. 2) po zapoznaniu si~ z: 

1) opiniami czlonk6w komisji powo1anej dla wy10nienia kandydata na wolne 

stanowisko pracy w Urz~dzie, 

2) dokumentami potwierdzajqcymi stopien przygotowania pracownika 

do wykonywania powierzonych mu obowiqzk6w sluzbowych. 

6. 	 Termin i okres odbywania sluzby przygotowawczej uzalezniony jest od wiedzy 

i kwalifikacji pracownika, zdolnosci do nabywania umiej~tnosci niezb~dnych na 

zajmowanym stanowisku urz~dniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia 

w Urz~dzie. 

7. 	 Bezposredni nadz6r nad przebiegiem sluzby przygotowawczej i organizowaniem 

egzamin6w dla pracownik6w Urz~du sprawuje Kierownik Referatu Organizacyjnego 

i Oswiaty. 

8. Wszyscy pracownicy Urz~du, Sq zobowiqzani do wsp61pracy w organizowaniu sluzby 

przygotowawczej. 

§4 

1. 	 Kierownik Urz~du na umotywowany wniosek Sekretarza moze zwolnic pracownika 

z odbycia sluzby przygotowawczej, jezeli jego wiedza i umiej~tnosci zawodowe dajq 

gwarancj~ nalezytego wykonywanie obowiqzk6w sluzbowych (za1. nr. 3). 

2. 	 Pracownik zwolniony z odbycia sluzby przygotowawczej jest zobowiqzany do zaliczenia 

egzaminu sprawdzajqcego w terminie wyznaczonym przez Kierownika Urz~du. 
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§5 


1. 	 Pracownik odbywa s!uzb~ przygotowawczq zgodnie z programem ustalonym przez 

Kierownika Urz~du. 

2. 	 Program szkolenia w ramach s!uzby przygotowawczej obejmuje zaj~cia praktyczne 

umozliwiajqce pracownikowi nabycie umiej~tnosci stosowania wiedzy teoretycznej 

w praktycznym dzia!aniu w zakresie przyszlych obowiqzk6w pracownika jako 

pracownika samorzqdowego. 

3. 	 Program szkolenia moze takze obejmowac zaj~cia teoretyczne, majqce na celu 

dokszta!canie w zakresie wiedzy 0 samorzqdzie terytorialnym, ze szczeg61nym 

uwzgl~dnieniem organizacji i funkcjonowania organ6w w!adzy i administracji 

samorzqdowej. 

4. 	 Zaj~cia teoretyczne Sq obowiqzkowe dia pracownik6w, kt6rzy ze wzgl~du na rodzaj 

posiadanego wykszta!cenia nie zdobyli odpowiedniej wiedzy w zakresie okreslonym 

w ust. 2 i 3. 

§6 

1. 	 W toku s!uzby przygotowawczej pracownik powinien poznac struktur~ Urz~du oraz 

funkcjonowanie jego podstawowych kom6rek organizacyjnych, a takze tryb za!atwiania 

spraw, kt6re b~dq naleza!y do zakresu przysz!ych obowiqzk6w pracownika. 

2. 	 W czasie odbywania s!uzby przygotowawczej pracownik rna obowiqzek poznac: 

1) spos6b obiegu i rejestracji dokument6w, 

2) obowiqzujqce w Urz~dzie zasady ochrony informacji niejawnych, ochrony danych 

osobowych, tryb post~powania na wypadek zagrozenia, 


3) zasady gospodarki finansowej, 


4) zasady profesjonalnej i kulturalnej obs!ugi interesant6w, 


5) akty prawne i przepisy wewn~trzne Urz~du, w tym w szczeg61nosci: 


a. 	 Konstytucj~ Rzeczpospolitej Polskiej, 

b. 	 ustaw~ 0 samorzqdzie gminnym, 

c. 	 ustaw~ 0 pracownikach samorzqdowych, 

d. 	 podstawowe zagadnienia z ustawy 0 finansach publicznych, 

e. 	 podstawowe zagadnienia z prawa zam6wien publicznych, 

f. 	 podstawowe zagadnienia z ustawy 0 ochronie danych osobowych, 

g. 	 podstawowe zagadnienia z ustawy 0 ochronie informacji niejawnych, 

h. 	 instrukcj~ kanceiaryjnq dla organ6w gminy, 

i. 	 statut, regula min organizacyjny, regulamin pracy, reguiamin wynagradzania 
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pracownik6w samorzqdowych. 

6) szczeg61owo poznac rodzaj spraw zalatwianych na stanowisku pracy pracownika 

i w kom6rce organizacyjnej oraz spos6b prowadzenia dIa nich niezb~dnej 

dokumentacji, 

7) 	 zapoznac si~ z kodeksem post~powania administracyjnego, ordynacjq podatkowq 

(w przypadku pracownika zatrudnionego w Referacie Finansowym) oraz nabyc 

umiej~tnosci przygotowywania dokument6w urz~dowych, w szczeg61nosci decyzji 

administracyjnych, postanowien, zaswiadczen, projekt6w akt6w prawa miejscowego 

oraz prowadzenia korespondencji urz~dowej. 

3. 	 Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy zwiqzanym ze wsp61pracq z innymi 

jednostkami organizacyjnymi gminy rna takze obowiqzek poznac struktur~ 

organizacyjnq i zakres zadan realizowany przez e jednostki. 

4. W czasie sluzby przygotowawczej pracownik powinien nabyc umiej~tnosci pracy 

biurowej. 

§7 

1. 	 W czasie odbywania sluzby przygotowawczej pracownik przez % tygodniowego czasu 

pracy wykonuje czynnosci na swoim stanowisku pracy na kt6rym jest zatrudniony, 

a w pozostalym czasie odbywa praktyki na innych stanowiskach pracy w Urz~dzie. Praca 

na stanowisku pracy na kt6rym pracownik jest zatrudniony w okresie sluzby 

przygotowawczej polega przede wszystkim na praktycznym zapoznaniu si~ 

z obowiqzkami i przepisami prawa dotyczqcymi spraw zalatwianych na tym stanowisku 

i prowadzenia dIa nich niezb~dnej dokumentacji. 

2. 	 Podczas praktyk na innych stanowiskach pracy w Urz~dzie pracownik zapoznaje si~ 

z podstawowymi czynnosciami tych stanowisk, w szczeg61nosci pod kqtem wsp61pracy 

ze stanowiskiem pracownika. 

3. 	 W przypadku pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach pracy zwiqzanych ze 

wsp61pracq z innymi jednostkami organizacyjnymi . gminy pracownik moze zostac 

skierowany do odbycia cz~sci praktyk w ramach sluzby przygotowawczej do wlasciwych 

jednostek organizacyjnych. Zasady odbywania takich praktyk ustaIa Kierownik Referatu 

Organizacyjnego i Oswiaty w porozumieniu z Kierownikiem jednostki. 
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§8 


1. 	 Kierownik Urz~du w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Oswiaty 

ustala dla pracownika program sluzby przygotowawczej (zal. nr. 4). 

2. 	 W programie sluzby przygotowawczej wskazuje si~ komorki organizacyjne, w ktorych 

pracownik ma odbywac praktyki. Kazdy pracownik obowiqzkowo odbywa praktyki na 

stanowiskach organizacyjnym, obslugi Rady Gminy, ksi~gowosci, zamowien 

publicznych, zarzqdzania kryzysowego. 

3. 	 Plan sluzby przygotowawczej okresla: 

1) dane pracownika skierowanego do sluzby przygotowawczej, 

2) okres odbywania sluzby, 

3) szczegolowy plan i rozklad godzinowy odbywania praktyk w innych komorkach 

organizacyjnych Urz~du, 

4) wykaz obowiqzkowych szkolen, 

5) 	wykaz aktow prawnych, ktorych znajomosc jest dla pracownika obowiqzkowa, 

6) wykaz obowiqzkowej literatury fachowej, 

7) zestawienie umiej~tnosci praktycznych, ktore pracownik zobowiqzany jest nabyc 

podczas sluzby przygotowawczej, 

8) wykaz zagadnien egzaminacyjnych, 

9) 	 termin egzaminu, ktory powinien przypadac do 14 dni od zakonczenia sluzby 

przygotowawczej. 

4. 	 Kierownik komorki organizacyjnej, w ktorej zatrudniony jest pracownik, sporzqdza 

informacj~ 0 przebiegu jego pracy w trakcie sluzby przygotowawczej a w przypadku 

kiedy Kierownik komorki organizacyjnej, w ktorej zatrudniony jest pracownik pelni 

rowniez zadania opiekuna pracownika odbywajqcego sluzb~ przygotowawczq, 

sporzqdza tylko opini~ 0 pracowniku. 

5. 	 Informacja ta jest jawna dla pracownika. 

6. 	 Po zakonczeniu okresu sluzby przygotowawczej Kierownik Urz~du podejmuje decyzj~ 

o dopuszczeniu pracownika do egzaminu, 0 przedIuzeniu okresu sluzby 

przygotowawczej albo 0 odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu i rozwiqzaniu 

stosunku pracy. Ponowne przedIuzenie okresu sluzby przygotowawczej jest 

dopuszczalne wyIqcznie, gdy z przyczyn Iosowych pracownik nie mogl odbyc calosci lub 

cz~sci tej sluzby. 

7. 	 Ustalony termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesuni~ciu w przypadku 

przedIuzenia okresu sluzby przygotowawczej. 
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§9 


1. 	 Kierownik Urz~du wyznacza opiekuna dla pracownika odbywajqcego sluzb~ 

przygotowawczq. 

2. Do zadan opiekuna na!ezy: 

1) przeprowadzenie zaj~c praktycznych umozliwiajqcych pracownikowi nabycie 

umiej~tnosci stosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym dzialaniu na 

stanowisku pracy, 

2) 	 sporzqdzenie pisemnej opinii 0 przebiegu sluzby przygotowawczej 

z uwzgl~dnieniem: 

a) wiedzy zawodowej oraz umiej~tnosc stosowania jej w praktyce, 

b) 0 bowiqzkowosci, 

c) pracowitosci, 

d) inicjatywy i punktualnosci, 

e) zdolnosci zawodowych, 

t) stosunku do wsp6lpracownik6w i interesant6w. 

§ 10 

1. 	 Sluzba przygotowawcza konczy si~ ocenq kwalifikacyjnq, w kt6rej uwzgl~dnia si~ wynik 

egzaminu sprawdzajqcego, umiej~tnosc stosowania w praktyce zdobytej wiedzy oraz 

opini~ opiekuna pracownika. 

2. 	 Egzamin odbywa si~ w terminie ustalonym w programie sluzby przygotowawczej, 

a w razie przedluzenia okresu sluzby przygotowawczej w terminie wyznaczonym przez 

Kierownika Urz~du. 

3. 	 Egzamin sprawdzajqcy przeprowadza komisja powolana przez Kierownika Urz~du 

w skladzie. 

1) Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oswiaty, 

2) przedstawiciel kom6rki organizacyjnej i kadr, 

3) przedstawiciel kom6rki w kt6rej pracownik odbywa sluzb~ przygotowawczq, 

4) opiekun pracownika odbywajqcego sluzb~ przygotowawczq (opiekuna nie powoluje 

si~ w sklad komisji w przypadku pracownika zwolnionego z odbycia sluzby 

przygotowawczej) . 
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§ 11 


1. 	 Komisja opracowuje pytania egzaminacyjne, ocenia odpowiedzi pracownika oraz ustaIa 

wynik egzaminu. 

2. 	 Egzamin odbywa si~ w formie pisemnej. Sklada si~ z testu oraz cz~sci praktycznej. 

3. 	 Test zawiera 15 pytan dotyczqcych ustroju samorzqdu gminnego i struktury 

organizacyjnej urz~du oraz 15 pytan z zakresu znajomosci akt6w prawnych 

i spraw zalatwianych na stanowisku pracownika. 

4. 	 Cz~sc pisemna trwa 60 minut. Kazda prawidlowa odpowiedi punktowana jest 

1 punktem. 

5. 	 Cz~sc praktyczna egzaminu poIega na opracowaniu 2 zadan z zakresu obowiqzk6w 

sluzbowych pracownika: pierwsze zadanie - przygotowanie projektu decyzji 

administracyjnej, drugie - przygotowanie odpowiedzi na pismo lub inna czynnosc 

praktyczna. Pracownik po otrzymaniu pisemnie sformulowanego zadania (zadan) rna 

60 minut na jego wykonanie. Czlonkowie komisji mogq zadawac pytania uzupelniajqce 

zwiqzane z zadaniami praktycznymi. Cz~sc praktyczna jest punktowana za kazde 

zadanie od 0 do 10 punkt6w. W cz~sci praktycznej pracownik korzysta z komputera 

z oprogramowaniem, takim jak na stanowisku pracy oraz tekst6w niezb~dnych akt6w 

prawnych. 

6. 	 Wszystkie cz~sci egzaminu odbywajq si~ w ciqgu tego samego dnia roboczego. Pomi~dzy 

poszczeg6lnymi cz~sciami egzaminu zarzqdza si~ 30 minutowq przerw~. 

7. 	 Dopuszczalne jest jednoczesne przeprowadzenie cz~sci pisemnej egzaminu dIa wi~cej 

niz jednego pracownika. 

8. 	 Podczas przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniu wraz z egzaminowanym 

(egzaminowanymi) musi stale przebywac co najmniej 2 czlonk6w komisji. 

§ 12 

1. 	 Z egzaminu sprawdzajqcego pracownik moze uzyskac lqcznie maksymalnie 50 punkt6w. 

2. 	 UstaIa si~, ze kandydat przeszedl egzamin sprawdzajqcy z wynikiem pozytywnym, jezeli 

uzyskal, co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punkt6w. 

§ 13 

1. 	 Komisja niezwlocznie po przeprowadzeniu egzaminu, tego samego dnia przyst~puje do 

sprawdzenia testu i oceny cz~sci praktycznej egzaminu. 

2. 	 Obrady komisji Sq niejawne. 

3. 	 Z egzaminu sprawdzajqcego sporzqdza si~ protok61, kt6ry podpisujq wszyscy 

czlonkowie komisji. 
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4. 	 W protokoie nalezy obowiqzkowo zamiescic: imi~ i nazwisko pracownika, nazw~ 

stanowiska pracy, dat~ odbycia egzaminu, sklad komisji egzaminacyjnej, wyniki 

poszczeg61nych cz~sci egzaminu, informacje na temat metod sprawdzenia wiedzy 

pracownika w praktyce (test, projekt dokumentu czy aktu prawnego, kt6rego 

opracowanie lezy w zakresie dzialania pracownika). 

5. 	 Do protokolu zalqcza si~ program sluzby przygotowawczej, Iist~ pytan i zadan 

wyznaczonych pracownikowi wraz z odpowiedziami opracowanymi przez pracownika. 

6. 	 Protok61 podpisujq wszyscy czlonkowie komisji egzaminacyjnej oraz pracownik. 

§14 

1. 	 Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu konczqcego sluzb~ przygotowawczq jest 

warunkiem koniecznym dalszego zatrudnienia pracownika w Urz~dzie. 

2. 	 Pracownikowi, kt6ry zaliczyl egzamin pozytywnie Kierownik Urz~du wystawia 

w 3 egzemplarzach swiadectwo ukonczenia sluzby przygotowawczej i zaliczenia 

egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz swiadectwa otrzymuje pracownik, 

drugi wlqcza si~ do dokumentacji przebiegu sluzby przygotowawczej a trzeci do teczki z 

aktami osobowymi (zal. nr. 5 i 6). 

3. 	 Pracownik, kt6ry nie zaliczyl egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie rna mozliwosci 

powt6rnego przystqpienia do egzaminu. 

4. 	 Dokumentacj~ z przebiegu sluzby przygotowawczej egzaminu przechowuje si~ 

w Referacie Organizacyjnym i Oswiaty. 

§15 

Od decyzji komisji egzaminacyjnej przysluguje pracownikowi prawo wniesienia odwolania 

do Kierownika Urz~du Gminy w Nowym Miescie, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia 

pracownika 0 decyzji komisji egzaminacyjnej. 

§16 

Traci moc zarzqdzenie Nr 51 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 pazdziernika 2012 roku 

w sprawie szczeg610wego sposobu przeprowadzania sluzby przygotowawczej 

i organizowania egzaminu konczqcego t~ sluzb~ w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto. 

§17 

Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ Sekretarzowi Gminy. 

§18 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik Nr 1 

do Zarzqdzenia Nr 12/2016 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 22 lutego 2016 roku 

Nowe Miasto, dnia ...................... . 


(piecz~c urz~du) 

WNIOSEK 


W SPRAWIE SKROCENIA StUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ 


Dzialajqc na podstawie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 

o pracownikach samorzqdowych w n i 0 sku j ~ 0 s k r 6 c e n i e okresu sluzby 

przygotowawczej 

Dla Pani/Pana .................... ..................................... ... ........... .. ............................................................ .. .................... . 


zatrudnionej/ego na stanowisku .. ............ .. ....................................................................................................... . 


w Referacie .......... .. .......... .. ........................................................................................ .. ............................................... . 


do okresu ..... .. ............................................................. ........... .. ..................................................... .. 


jednoczesnie informuj~, ie zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy 0 pracownikach samorzqdowych 

pracownik b~dzie zobowiqzany do zloienia wymaganego egzaminu, w terminie wskazanym 

przez Przewodniczqcego Komisji Egzaminacyjnej. 

Uzasadnienie wniosku : 

(podpis Sekretarza Gminy) 
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Zalqcznik N r 2 

do Zarzqdzenia Nr 12/2016 

Wojta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 22 lutego 2016 roku 

Nowe Miasto, dnia ................. ...... . 


(piecz~c urz~du) 

OECYZJA 

o SKIEROWANIU 00 StUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 Iistopada 2008 roku 0 pracownikach 

samorzqdowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z pozn. zm.) k i e r u j ~ 

Paniq/Pana ..... .. ........................................................................ ............ ........................................................................ . 

zatrudnionq/ego na stanowisku ............................................. .. ...... .. ......... ......... ..................................... ........... .. 

w Referacie .. .............................. .. ........................................................................................................................ .. ...... .. 

na okres od .............. ............................................. do ....................................................................... 

do odbycia sluiby przygotowawczej. 

Zadanie opiekuna pracownika odbywajqcego sluib~ przygotowawczq pelnic b~dzie 

( podpis) 
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Zalqcznik Nr 3 

do Zarzqdzenia Nr 12/2016 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 22 lutego 2016 roku 

Nowe Miasto, dnia ...................... . 


(piecz~c urz~du) 

WNIOSEK 


W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z OBOWI1\ZKU ODBYWANIA 


StUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ 


Dzialajqc na podstawie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 


°pracownikach samorzqdowych w n i 0 sku j ~ 0 Z W 0 I n i e n i e 


Paniq/Pana .................................................................................................................................................................. .. 


zatrudnionq/ego na stanowisku .......................................................................................................................... . 


w Referacie .................................................................................................................................................................... 


z obowiqzku odbycia sluzby przygotowawczej. 


Jednoczesnie informuj~, ze zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy °pracownikach samorzqdowych 


pracownik b~dzie zobowiqzany do zlozenia wymaganego egzaminu, w terminie wskazanym 


przez Przewodniczqcego Komisji Egzaminacyjnej. 


Uzasadnienie wniosku : 


(podpis Sekretarza Gminy) 
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Zalqcznik Nr 4 

do Zarzqdzenia Nr 12/2016 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 22 lutego 2016 roku 

Nowe Miasto, dnia ...... ...... .......... . 


(piecz~c urz~du) 

PROGRAM SLUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ 


PRACOWNIKA SAMORZ1\DOWEGO 


I. Dane dotycz~ce pracownika samorz~dowego skierowanego do sluiby przygotowawczej: 

Pan/Pani: ............................................ 


Data i miej sce urodzenia: ........................ . 


S tanowisko: ........................................ . 


Kom6rka organizacyjna: ........................ . 


II. 	 Okres odbywania sluzby przygotowawczej: 


Okres sluzby przygotowawczej: .............. .. 


Data rozpoczycia sluzby przygotowawczej: .................... . 


Data zakonczenia sluzby przygotowawczej: .................... . 


III. 	 Plan odbywania praktyk w innych komorkach organizacyjnych: 

Lp. 
Nazwa 

komorki 
organizacyjnej 

Stanowisko 
Zakres zagadnien do 
zapoznania si~ przez 

pracownika 

Liczba 
godzin 

i termin 

IV. Wykaz szkolen, ktOre pracownik powinien odbyc: 

Lp. Temat szkolenia Planowany termin szkolenia 
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V. 	 Wykaz aktow prawnych i przepisow wewntrtrznych, ktorych znajomosc jest dla 

pracownika obowhlzkowa w tym w szczegolnosci: 

1. 	 Akty prawne: 

1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, N r. 78, poz. 483 

z p6Zn. zm.); 

2) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzCl-dzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, 

poz. 1515 z p6Zn. zm); 

3) ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach samorzCl-dowych (Dz. U. 

z 2014 roku, poz. 1202 z p6Zn. zm.); 

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2008 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, 

poz. 885 z p6Zn. zm.); 

5) podstawowe zagadnienia z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zam6wien 

publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164); 

6) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 

roku, poz. 213 5 z p6Z. zm.); 

7) 	 ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku 0 ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 

roku, Nr. 182, poz. 1228 z p6Z. zm.) - w zakresie definicji i ochrony tajernnicy 

sluzbowej; 

8) 	 rozporzCl-dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz. U. z 2011 roku, 

Nr. 14, poz. 67 z p6zn. zm.); 

9) 	 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postypowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2016 roku, poz. 23); 

10) .................................................................................................. . 

11) ................................. " .......... " ........... , ........... , " " .... , .................. . 

12) .................................................................................................. . 

2. 	 Przepisy wewnytrzne: 


1) Statut Gminy; 


2) Regulamin Organizacyjny Urzydu; 


3) Regulamin pracy; 


4) Regulamin wynagradzania pracownik6w samorzCl-dowych. 
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VI. 	 Wykaz obowi~zkowej literatury fachowej: 

1. ................................................ . 


2......... . .......... ... .............. . ..... .... .. . 


VII. 	 Zestawienie umiej-rtnosci praktycznych, ktore pracownik zobowi~zany jest nabyc 

podczas sluzby przygotowawczej: 

1. . ........ , ................... , '" .. , ................................. , .. " . . ........................... . 


2.... . ........ . ..... . ..... . .............................. . .. .... .............. ......... .... .. ..... ...... .. 


VIII. 	 Informacja na temat zagadnien egzaminacyjnych: 

1. . .. ..... . ................... .. ... ............... ... ................................................... .. 


2....................................................................................................... .. 


IX. Planowana data egzaminu: ... ....................................................................... . 


X. Opiekun pracownika odbywaj~cego sluzb-r przygotowawcz~: .............................. .. 


(podpis) 
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Zalqcznik N r 5 

do Zarzqclzenia Nr 12/2016 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 22 lutego 2016 roku 

SWIADECTWO 


UKONCZENIA SLUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ 


W URZ~DZIE GMINY 


Pan/i ............................................ ............................. .. ................................... ......................................................... .......... 

zatrudniony/a na stanowisku ........................................................ ....................................................................... . 

w Referacie ................................... ........................ .......... .............. ........ ... .... ............... .................. ................................. 

odbyl/a w okresie od .......... ................................................ .... do ............ ........... ...................... .................... 

sluzb~ przygotowawczq, uzyskalja z egzaminu wynik pozytywny i zlozyl/a slubowanie 

zgodnie z art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach 

samorzqdowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z p6zn. zm.). 

( podpis) 

Nowe Miasto, dnia ... ..... ..... ............... . . 
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Zalqcznik Nr 6 

do Zarzqdzenia Nr 12/2016 

Wojta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 22 lutego 2016 roku 

SWIADECTWO 


UKONCZENIA St.UZBY PRZYGOTOWAWCZEJ 


W URZ~DZIE GMINY 


Pan/i .......... ..................................... .................. ............................ .......................................... ......... ................................. 

zatrudniony/a na stanowisku ............................................................................................... ................................. 

w Referacie ........... .. ................. ......... .................. .. ............ ......... .. .............................. ............................. ........................ 

uzyskal/a z egzaminu konczqcego sluzb~ przygotowawczq wynik pozytywny i zlozyl/a 

slubowanie zgodnie z art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 21 Iistopada 2008 roku 

o pracownikach samorzqdowych (Oz. U. z 2014r., poz. 1202 z pain. zm.). 

( podpis) 

Nowe Miasto, dnia ............................. . 
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