
STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

Z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

ZARZĄDZENIE Nr 912020

Starosty Warszawskiego Zachodniego

z dnia 7 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie nr 6712013 Starosty Warszawskiego Zachodniego

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby

przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie

powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. Poz. 511 ) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1282 )
zarządza się, co następuje:

5 1. 1. W zarządzeniu 67/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia
16 grudnia 2013 r. dokonuje się zmiany w regulaminie stanowiącym załącznik do

zarządzenia w następujący sposób:

a) ~ 7 ust 3 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie „pracownik ds. kadr”.

b) dodaje się ~ 7 ust 5 oraz ust 6 w brzmieniu:

„ ust. 5 Egzamin przeprowadza się w żamkniętym pomieszczeniu, w którym mogą

przebywać wyłącznie członkowie Komisji Egzaminacyjnej i egzaminowany

pracownik.

ust 6 W pomieszczeniu wraz z egzaminowanym pracownikiem powinno przebywać,

co najmniej dwóch członków Komisji Egzaminacyjnej.”

c) ~ 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„ust. 1 Egzamin składa się z części pisemnej przeprowadzonej w formie testu.

ust. 2 Test egzaminacyjny od momentu podjęcia przez Komisję Egzaminacyjną prac

nad jego opracowaniem, jest dokumentem objętym tajemnicą służbową. Dokument

ten opracowuje Komisja Egzaminacyjna bez potrzeby zatwierdzania przez Starostę.

ust 3 Ujawnienie testu stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.

ust 4 Egzamin trwa 30 minut. Test składa się z 35 pytań, obejmujących zagadnienia

teoretyczne i praktyczne objęte programem służby przygotowawczej na danym

stanowisku. Na każde pytanie możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź, za

którą przyznawany jest 1 punkt.



ust 5 Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w formie testu online. Każdorazowo

o takiej formie egzaminu decyduje Sekretarz Powiatu, uwzględniając zaistniałe

okoliczności.”

d) ~ 10 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem pozytywnego zdania egzaminu jest

uzyskanie przez pracownika minimum 29 punktów.”

e) dodaje się w ~ 11 ustęp lOw brzmieniu: „Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu

poprawkowego kończącego służbę przygotowawczą w formie pisemnego testu na

zasadach określonych dla egzaminu w ~ 9. Każdorazowo o takiej fQrmie egzaminu

poprawkowego decyduje Sekretarz Powiatu, uwzględniając zaistniałe okoliczności.”

2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

~ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

~ 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.
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