ZARZĄDZENIE NR 79.2021
STAROSTY OPATOWSKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 r.
o zmianie zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Opatowie

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
Lfo9r' poz l282 oraz z2021 r- poz. 1834), wzw. z art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
98 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), zarządza sie co
następuje:
§ 11 W

zarządzeniu Nr 11/2009 Starosty Opatowskiego z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego

sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania
w Starostwie Powiatowym w Opatowie, wprowadza się następujące zmiany:

egzaminu

kończącego

tę

służbę

1) w § 2 ust. 2 i 3, § 3 ust. 4, § 5 ust. 8, § 6 ust. 2 i § 8 ust. 8 użyte w różnych formach wyrazy "Kierownik
Wydziału Organizacji i Nadzoru", "Wydział Organizacji i Nadzoru", zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami "pracownik ds. kadrowych";
2) w § 5 skreśla się ust. 6.
§2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom
prawidłowością stosowania pracownikowi ds. kadrowych.
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organizacyjnych,

a

nadzór
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
W ustawie o pracownikach samorządowych (u.p.s) w art. 19 ust. 8 ustawodawca wyposaża kierownika
jednostki, w uprawnienie do określenia, w drodze zarządzenia, szczegółowych sposobow przeprowadzania
służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. Stąd też znajdują się w podstawie
prawnej kolejne jednostki redakcyjne (art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2) ustawy o samorządzie powiatowym
wskazujące, że pracodawcą i kierownikiem zakładu jakim starostwo jest starosta.
Nadmienić należy, iż obowiązek odbycia służby przygotowawczej dotyczy, zgodnie z art. 19 u.p.s., tylko tych
pracowników, którzy podejmują po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym. Za osobę podejmującą po
raz pierwszy pracę uznaje się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych na
czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i która nie odbyła służby przygotowawczej
zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Aktualnie stanowisko pracownika ds. kadrowych
bezpośrednio podlega pod sekretarza powiatu (od marca 2020 r.), zatem ujęte w akcie wewnętrznym nadzoru
innej komórki jest nieprawidłowe. Decyzję w sprawie skierowania do służby przygotowawczej podejmuje
kierownik jednostki, w której pracownik jest zatrudniony. W tym przypadku bierze on pod uwagę poziom
przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikający z opisu danego stanowiska, a także
opinię osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony. Obecnie wszystkie
procedury przeprowadzenia służby przygotowawczej odbywają bez udziału kierownika Wydziału Organizacji i
Nadzoru, zadania te wykonuje pracownik ds. kadrowych, zatem zasadne jest, by wprowadzić stosowne zmiany
w zarządzeniu.
Opracował:
Wydział Organizacji i Nadzoru (EM)
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