
Załącznik nr 1 do Zarządzenia

I. 
Informacja dla Starosty Szydłowieckiego o zatrudnianiu osoby 

po raz pierwszy podejmującej pracę

Pani/ Pan 
 

………………………………. 
 

Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 6/2009  z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę,
informuję, że Pani/ Pan................, z którą/ którym zawarta będzie umowa o pracę jest osobą
po raz pierwszy podejmującą pracę w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach 
samorządowych. 
 
W związku z powyższym w terminie nie dalszym niż do dnia .................uprzejmie proszę o
przedłożenie opinii, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych 
albo wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 5 wymienionej ustawy – według ustalonego 
poniższego wzoru. 
 

II. 
 

Opinia Sekretarza lub Naczelnika Wydziału
w sprawie zakresu służby przygotowawczej

Starosta Szydłowiecki 
 

Wykonując obowiązek nałożony Zarządzeniem Zarządzenia Nr 6/2009  z dnia 26 stycznia 
2009r.  w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania 
egzaminu kończącego tę służbę informuję, że Pani/ Pan................, posiada dostateczny/ 
dobry/ bardzo dobry poziom przygotowania do wykonywania obowiązków na 
stanowisku.................. 
Z uwagi na powyższe proponuję odbycie służby przygotowawczej przez okres 1 miesiąca / 2/ 
3 miesięcy. 
 



III. 
Wniosek Sekretarza lub Naczelnika Wydziału

w sprawie zwolnienia od służby przygotowawczej

Starosta Szydłowiecki 
 

Wykonując obowiązek nałożony Zarządzeniem Nr 6/2009  z dnia 26 stycznia 2009r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu 
kończącego tę służbę wnioskuję o zwolnienie Pani/ Pana................, z obowiązku odbycia 
służby przygotowawczej, albowiem wymieniona / wymieniony posiada bardzo dobry poziom 
przygotowania do wykonywania obowiązków na stanowisku.................. 
Dodatkowo informuję, że Pani/ Pan ....................wykonywała obowiązki na tym stanowisku 
oraz innych w podległym mi Wydziale w ramach stażu / przygotowania zawodowego/ innych 
umów ( jakich) i w okresie tym nabyła potrzebne umiejętności praktyczne, w połączeniu z 
wiedzą teoretyczną, dające rękojmię, że po złożeniu wymaganego egzaminu będzie należycie 
spełniać oczekiwania pracodawcy. 
 

IV 
DECYZJA  

 
o skierowaniu do służby przygotowawczej

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 i 
Zarządzenia Nr 6/2009  z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby 
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

kieruję

Panią/ Pana..................... 
 

do odbycia służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu  na okres 1/2/3 
miesięcy. 
 
Zakres służby przygotowawczej obejmuje przygotowanie do samodzielnego wykonywania 
obowiązków na stanowisku urzędniczym..........................w Wydziale.................................. . 
Szczegółowy zakres służby określi Naczelnik Wydziału, w której będzie ona odbywana. 
 



V

DECYZJA
o zwolnieniu z obowiązku odbycia służby przygotowawczej

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 i 
Zarządzeniem Nr 6/2009  z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania 
służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

zwalniam 
 

Panią/ Pana..................... 
 

do odbycia służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu z uwagi na 
należycie umotywowany wniosek Naczelnika Wydziału z dnia................. 
 
Jednocześnie zobowiązuję Panią/ Pana do złożenia wymaganego egzaminu, nie później niż do
dnia ........................ 
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ 
URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO 

 
Niniejszym zaświadcza się, że

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

 
złożył w dniach .................. 

 
z wynikiem pozytywnym – oceną .......................... 

 
egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. – o pracownikach 
samorządowych, przed Komisją Egzaminacyjną Starostwa Powiatowego w Szydłowcu 
 

Członkowie Komisji 
 


