
Zarządzenie  Nr 388/2019 

Prezydenta  Miasta  Przemyśla 

z dnia  11  października  2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia  szczegółowego sposobu przeprowadzania służby 

przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę  

w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 

 

 

 

 Na podstawie art. 19 ust. 8, w związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)  -  

 

zarządza  się  co   następuje: 

 

 

§ 1 

 

W Zarządzeniu Nr 151/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 kwietnia 2019 r.                                     

w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej 

organizowania egzaminu kończącego tę służbę -  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 13 ust. 1 dotychczasowe wyrazy „Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli” zastępuje się 

wyrazami „w jednostce organizacyjnej urzędu prowadzącej obsługę ruchu kadrowego”, 

 

2) w § 14: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Próg zaliczenia egzaminu wynosi 70 % maksymalnej liczby punktów.”, 

b) w ust. 6 dotychczasowe wyrazy „Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli” zastępuje się 

wyrazami „jednostka organizacyjna urzędu prowadząca obsługę ruchu kadrowego”, 
 

3) w § 15: 

a) w ust. 1: 

 w p-cie 2 dotychczasowe wyrazy „Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli” zastępuje 

się wyrazami „jednostki organizacyjnej urzędu prowadzącej obsługę ruchu kadrowego, 

 w p-cie 4 dotychczasowe wyrazy „Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli” zastępuje 

się wyrazami „jednostki organizacyjnej urzędu prowadzącej obsługę ruchu 

kadrowego”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W uzasadnionych przypadkach prezydent może wyznaczyć: 

1) inny skład komisji lub, 

2) dodatkową osobę do składu komisji.”, 

 

4) w § 17 ust. 4 dotychczasowe wyrazy „Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli” zastępuje się 

wyrazami „jednostce organizacyjnej urzędu prowadzącej obsługę ruchu kadrowego”, 

 

 

 

 

 



 2 

5) w § 20 ust. 1 pkt 2 dotychczasowe wyrazy „Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli” zastępuje 

się wyrazami „jednostki organizacyjnej urzędu prowadzącej obsługę ruchu kadrowego”, 

 

6) w załączniku Nr 4 do zarządzenia - w części IV dotyczącej szczegółowego planu odbywania 

służby przygotowawczej, w kolumnie pierwszej: 

a) w wierszu czwartym dotychczasowe wyrazy „Wydział Finansowo-Księgowy” zastępuje 

się wyrazami „Wydział Finansowy”, 

b) w wierszu piątym dotychczasowe wyrazy „Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli” 

zastępuje się wyrazami „Wydział Organizacyjny”, 

c) w wierszu szóstym dotychczasowe wyraz „Kancelaria 

 

7) w załączniku Nr 6 do zarządzenia - w kolumnie czwartej i szóstej zestawienia punktów 

uzyskanych przez pracownika od członków komisji egzaminacyjnej podczas części ustnej 

egzaminu przeprowadzonego w formie tradycyjnej dotychczasowe wyrazy „Wydziału 

Organizacji, Kadr i Kontroli” zastępuje się wyrazami „jednostki organizacyjnej urzędu 

prowadzącej obsługę ruchu kadrowego”, 

 

8) w załączniku Nr 8 do zarządzenia - dotychczasowe wyrazy „Wydziału Organizacji, Kadr i 

Kontroli” użyte w dwóch miejscach zastępuje się wyrazami „jednostki organizacyjnej urzędu 

prowadzącej obsługę ruchu kadrowego” 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przemyśla. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

     PREZYDENT  

MIASTA PRZEMŚLA 

 

  Wojciech Bakun 

 


