
  

Załącznik do 
Zarządzenia Nr 0152-22/09 
Burmistrza Miasta Nowy Targ 
z dnia 25 czerwca 2009r. 

 
Regulamin służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla 
pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ. 
 
 

§ 1 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz.1458/, 

2) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Nowy Targ, 
3) kierowniku urzędu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Nowy Targ lub 

działającego z jego upoważnienia Zastępcę lub Sekretarza Miasta, 
4) sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Nowy Targ, 
5) osobę podejmującą po raz pierwszy pracę - należy przez to rozumieć osobę, która nie była 

wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas 
określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej 
zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, 

6) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wydział, komórkę równorzędną o innej 
nazwie, referat, zespół, samodzielne stanowisko pracy, 

7)  przełożonym- należy przez to rozumieć osobę kierującą komórką organizacyjną, w której 
pracownik jest zatrudniony. 

 
§ 2 

1. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników 
urzędu podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym 
stanowisku urzędniczym do należytego wykonywania obowiązków służbowych. 
2. Służba przygotowawcza nie obejmuje pracowników, którzy zostali zatrudnieni na umowę o pracę 
na zastępstwo. 
 

§ 3 
1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym 
kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą 
zakończoną egzaminem. 
2. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego zapewnia planowanie, organizację i przebieg służby 
przygotowawczej w urzędzie. 
3. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem 
egzaminów dla pracowników urzędu sprawuje sekretarz. 
 

§ 4 
1. Przełożony nie później niż w ciągu 30 dni od podjęcia przez pracownika o którym mowa w§ 3 
ust.1 zatrudnienia wnioskuje o skierowanie do odbycia służby przygotowawczej i określa 
proponowany jej program ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska albo 
składa kierownikowi urzędu wniosek o zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby 
przygotowawczej. Wzór zgłoszenia do obycia służby przygotowawczej stanowi załącznik nr.1 do 
niniejszego regulaminu, wzór wniosku o zwolnienie z odbywania służby stanowi załącznik nr 2 do 
regulaminu 
2. Czas trwania służby przygotowawczej nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 



  

3. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas usprawiedliwionej nieobecności 
pracownika w pracy przekraczający trzy dni. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu 
służby przygotowawczej. 
 

§5 
1. Kierownik urzędu na podstawie wniosków o których mowa w § 4 ust. 1 podejmuje decyzję : 

1) o skierowaniu pracownika do służby przygotowawczej, 
2) o zwolnieniu pracownika od odbycia służby przygotowawczej. 

2. Decyzje, o których mowa w ust.1 doręczane są niezwłocznie pracownikowi, jego przełożonemu i 
opiekunowi. 
3. Wzór decyzji dot. skierowania do odbycia służby przygotowawczej stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu. 
 

§ 6 
1. Służba przygotowawcza odbywa się w formie samokształcenia, zajęć praktycznych oraz części 
teoretycznej tj; szkoleń prowadzonych przez merytorycznie przygotowanych pracowników urzędu i 
opiekunów bądź szkoleń zewnętrznych prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. 
2. Służba przygotowawcza obejmuje w szczególności: 

1) teoretyczne i praktyczne zapoznanie z organizacją i zadaniami urzędu oraz 
funkcjonowaniem komórki organizacyjnej, w którym ta osoba ma być zatrudniona, 

2) zapoznanie z podstawową wiedzą na temat funkcjonowania administracji publicznej, 
3) zapoznanie z procedurami i związanymi z nimi dokumentami obowiązującymi w komórce 

organizacyjnej, 
4) zapoznanie z wiedzą z zakresie przepisów niezbędnych do samodzielnego wykonywania 

obowiązków służbowych oraz opanowanie umiejętności praktycznego stosowania tych 
przepisów, 

5) praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. 
 

§ 7 
1. Przełożony proponuje opiekuna dla osoby, która będzie odbywała służbę przygotowawczą. 
2. Opiekunem może być pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym 
urzędniczym o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający przynajmniej roczny staż pracy 
w administracji samorządowej. 
3. Do zadań opiekuna należy w szczególności: 

1) zapoznanie pracownika z zadaniami urzędu oraz specyfiką pracy w administracji  
samorządowej, 

2) zapoznanie pracownika z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy, 
3) wspomaganie w wykonywaniu bieżących obowiązków oraz wspieranie pracownika w 

rozwijaniu kompetencji i samodzielnym wykonywaniu jego obowiązków, 
 

§ 8 
1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik wykonuje czynności na swoim 
stanowisku pracy w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony. Pracownik wykonuje tę 
pracę pod nadzorem kierownika komórki organizacyjnej i opiekuna. 
2. Opiekun sporządza opinię o przebiegu pracy pracownika w trakcie służby przygotowawczej oraz 
predyspozycjach pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań. Wzór  przedmiotowej 
opinii stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu 
3. Opinię, o której mowa w ust. 2 przekazuje się sekretarzowi. Informacje w niej zawarte są jawne 
dla pracownika. 
 
 



  

§ 9 
1. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. 
2. Do złożenia egzaminu zobowiązane są także osoby zwolnione od odbycia służby 
przygotowawczej. 
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest pozytywna opinia o przebiegu służby 
przygotowawczej sporządzona przez opiekuna.  
 

§ 10  
1. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez kierownika urzędu. 
2. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą ustala 
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej na co najmniej 10-dni przed egzaminem. 
3.Przełożony zawiadamiania pracownika dopuszczonego do egzaminu o terminie i miejscu 
egzaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. 
4. Egzamin kończący służbę przygotowawczą składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna 
składa się z testu 50 pytań. Za każde pytanie przyznawany jest jeden punkt. Maksymalna liczba 
punktów do uzyskania z testu– 50 Zaliczenie testu (tj uzyskanie co najmniej 30 punktów) jest 
warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu. 
5. Część ustna obejmuje 5 pytań zadanych przez członków komisji egzaminacyjnej punktowanych 
w skali od 1do 5 punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z części ustnej – wynosi 25 
punktów.  
Warunkiem zaliczenia części ustnej jest uzyskanie co najmniej 15 punktów  
6. W przypadku zaliczenia części teoretycznej służby przygotowawczej na szkoleniu zewnętrznym 
zakończonym zaliczonym testem – egzamin końcowy może zostać ograniczony przez kierownika 
urzędu do części ustnej.  
 

§ 11 
Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą sporządza się protokół.(Wzór 
protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu ). Do protokołu załącza się program 
służby przygotowawczej, opinię opiekuna z części praktycznej służby oraz test. Protokół podpisują 
wszyscy członkowie komisji. 
 

§ 12 
1. Pracownik, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie według ustalonego wzoru. 
Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 6 do regulaminu. 
2. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, pracownik który odbył służbę 
przygotowawczą ma możliwość tylko jeden raz przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 
Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio postanowienia § 10. 
3. Negatywna ocena z egzaminu poprawkowego powoduje rozwiązanie umowy o prace z 
pracownikiem w drodze wypowiedzenia. 
 

§ 13 
Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się w Wydziale 
Organizacyjnym urzędu zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 
 

§ 14 
1. Uzyskanie przez pracownika pozytywnej oceny z egzaminu jest warunkiem dalszego 
zatrudnienia. 
2. Przed podpisaniem umowy pracownik składa w obecności kierownika urzędu ślubowanie.( treść 
ślubowania stanowi załącznik nr 7) 
3. Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem. 
4. Odmowa złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. 


