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Załącznik Nr 1do Zarządzenia 
Nr 0152-28/08 Burmistrza Miasta 
z dnia 20 sierpnia 2008r. 

 

Zasady organizacji wewnętrznych aplikacji urzędniczych 
w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 
Wewnętrzne aplikacje urzędnicze –organizowane okresowo szkolenia skierowane do 
urzędników administracji samorządowej-pracowników nowozatrudnionych połączonych 
z wykonywaniem praktyki w ramach zawartej umowy o pracę na czas określony. 
Celem aplikacji jest przygotowanie aplikanta do naleŜytego i samodzielnego wykonywania 
zawodu urzędnika samorządowego. 
 
1. Wewnętrzne aplikacje urzędnicze 
Szkolenia w ramach aplikacji obejmują wiedzę w szczególności z zakresu: ustaw ustrojowych 
oraz ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, 
ustawy o finansach publicznych , ustawy - prawo zamówień publicznych  
Wewnętrzne aplikacje  urzędnicze obejmują dwa bloki szkoleniowe: 

1) Blok I: -szkolenia obejmujące tematykę zawartą w programie stanowiącym załącznik 
Nr.2do zarządzenia Burmistrza Miasta. 

2) Blok II: -szkolenie adaptacyjne realizowane na stanowisku pracy w ramach zawartej 
umowy na czas nieokreślony - z zakresu organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta 

 
2. Skierowanie 

1) Na szkolenia organizowane w ramach wewnętrznych aplikacji urzędniczych kierowane są 
osoby nowozatrudnione, które podejmują po raz pierwszy pracę w administracji 
samorządowej , z wyłączeniem pracowników zatrudnianych na stanowiskach 
kierowniczych i samodzielnych. Aplikacja moŜe dotyczyć równieŜ tych pracowników, 
wobec, których Naczelnicy Wydziałów w trakcie wykonywania kontroli wewnętrznej 
uznali, Ŝe zachodzi konieczność uzupełnienia przez nich wiedzy i podniesienia 
kwalifikacji 

2) Wszystkie sprawy związane z organizowaniem wewnętrznej aplikacji urzędniczej 
w Urzędzie Miasta Nowy Targ prowadzi  Wydział Organizacyjny. 

3) Kierownicy Komórek organizacyjnych przedkładają do Wydziału Organizacyjnego 
zgłoszenia osób, które zobowiązane są ukończyć szkolenia z zakresu aplikacji 
urzędniczej. 

4) Wydział Organizacyjny przedstawia  Sekretarzowi Miasta do akceptacji listę 
pracowników proponowanych do odbycia aplikacji. 

5) Po uzyskaniu akceptacji Wydział Organizacyjny przekazuje kierownikom komórek 
organizacyjnych informacje o podległych pracownikach, którzy zostali przez Sekretarza  
skierowani na aplikacje oraz o terminach zaplanowanych szkoleń. 

 
3. Opiekun 

1) Po zaakceptowaniu listy pracowników, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
niezwłocznie wyznacza dla kaŜdego pracownika kierowanego na szkolenie opiekuna 
(imię, nazwisko, zajmowane stanowisko). 
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2) Funkcje opiekuna pełnią kierownicy komórek organizacyjnych. Opiekunem moŜe być 
równieŜ pracownik zajmujący stanowisko koordynujące lub samodzielne. 

3) Zadaniem opiekuna jest pomoc nowo zatrudnionemu pracownikowi w zakresie 
rozwiązywania problemów i wątpliwości wiąŜących  się z funkcjonowaniem w nowym 
otoczeniu organizacyjnym. 

 
4. Realizacja szkolenia 

1) Czas trwania aplikacji urzędniczej –6 miesięcy.  
2) Szkolenia w ramach aplikacji organizowane są zgodnie z przedstawionym i doręczonym 

pracownikom przed rozpoczęciem zajęć harmonogramem opracowanym  w oparciu 
o program, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta. 

3) Pracownicy skierowani na szkolenia zobowiązani są do systematycznego udziału 
w zajęciach. 

 
5. Egzamin wewnętrzny 

1) Aplikacja kończy się pisemnym egzaminem wewnętrznym. Egzamin wewnętrzny odbywa 
się w terminie nie późniejszym niŜ 30 dni od zakończenia aplikacji. Z co najmniej dwu 
tygodniowym wyprzedzeniem Wydział Organizacyjny informuje pracowników o terminie 
i miejscu egzaminu wewnętrznego . 

2) Warunkiem pozytywnego ukończenia aplikacji urzędniczej. jest zdanie egzaminu 
wewnętrznego i uzyskanie minimalnej ilości punktów stanowiącej 70% ogólnej liczby 
punktów moŜliwej do zdobycia.  

3) O wynikach egzaminu pracownicy zostaną  powiadomieni w terminie siedmiu dni od dnia 
egzaminu. 

4) W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, pracownik który ukończył 
aplikację ma moŜliwość tylko jeden raz przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 

5) Termin egzaminu poprawkowego podaje do wiadomości Wydział Organizacyjny, jednak 
nie później niŜ w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.  

 
6. Dokument potwierdzający ukończenie aplikacji. 

1) Sekretarz Miasta, na podstawie zgromadzonej dokumentacji dotyczącej wewnętrznej 
aplikacji urzędniczej, wydaje pracownikowi niezwłocznie zaświadczenie o ukończeniu 
aplikacji z wynikiem pozytywnym.  

2) W przypadku pozytywnego zaliczenia aplikacji, kierownik komórki organizacyjnej 
występuje do Wydziału Organizacyjnego z wnioskiem o zatrudnienie pracownika na czas 
nieokreślony, o ile obie strony (kierownik komórki organizacyjnej i pracownik) wyraŜają 
taką wolę. 

 


