
ZARZĄDZENIE NR 17/2017
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr  9/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2009 r.  w sprawie 
sposobu przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu  służby przygotowawczej i organizowania 
egzaminu kończącego tę służbę, zmienionego   Zarządzeniem Nr 19/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 
18 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art.19 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (j.t. Dz.U. 
z 2016 r., poz.902)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr  9/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu służby przygotowawczej  i organizowania egzaminu 
kończącego tę służbę wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. W okresie odbywania służby przygotowawczej co najmniej 25% dobowego wymiaru czasu pracy 
pracownik przeznacza na  opanowanie zagadnień teoretycznych  przewidzianych w programie służby 
przygotowawczej. Pozostałą część czasu pracy przeznacza się na opanowanie praktycznych umiejętności 
określonych w programie służby przygotowawczej.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed Komisją egzaminacyjną,

1) Sekretarz, będący  Przewodniczącym Komisji,

2)  Dyrektor Wydziału, 

3) Kierownik Zespołu ds. Osobowych.w skład której wchodzą:

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub członka Komisji jego zastępcę wyznacza Starosta.

3. W przypadku  usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy w dniu egzaminu  lub w przypadku 
konieczności przerwania egzaminu z przyczyn nieprzewidzianych do chwili  jego rozpoczęcia Starosta 
wyznacza nowy termin egzaminu z zastrzeżeniem § 3 ust.2 .

4. Egzamin przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru.

5. Pytania testowe opracowuje  Dyrektor Wydziału we współpracy  z Kierownikiem Zespołu ds.       
Osobowych.

6. Pytania testowe zatwierdza Starosta.

7. Do chwili rozpoczęcia egzaminu pytania przechowuje Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej   lub 
wyznaczony przez  niego inny członek Komisji.

8. Test składa się z  25 pytań obejmujących zagadnienia objęte programem służby przygotowawczej, z czego 
15  pytań  związanych jest bezpośrednio z zakresem działania komórki organizacyjnej,  w której zatrudniony 
jest pracownik.

9. Do każdego pytania przypisane są  trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

10. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

11. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.

12. Egzamin trwa nieprzerwanie do chwili oddania testu przez ostatniego zdającego, nie dłużej jednak  niż 
przez 30  minut.

13. Pracownik zdający egzamin składa podpis na arkuszu testu przed oddaniem arkusza Komisji.

14. Podczas egzaminu  w pomieszczeniu wraz z egzaminowanymi pracownikami musi przebywać stale co 
najmniej 2 członków komisji.

15. Komisja niezwłocznie po przeprowadzeniu testu przystępuje do jego sprawdzenia i oceny.
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16. Po przeliczeniu ilości uzyskanych przez pracownika punktów, Komisja wystawia pracownikowi   na 
arkuszu testu ocenę pozytywną lub negatywną. Arkusz podpisują wszyscy członkowie Komisji.

17. Zdającemu przysługuje prawo zapoznania się z ocenionym testem. Udostępnienie dokumentu odbywa się 
w obecności co najmniej dwóch  członków komisji egzaminacyjnej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak
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