
       ZARZĄDZENIE NR 71//2009
     BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

    z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu 
kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), Burmistrz Książa Wlkp. zarządza, co następuje :

§ 1.Zarządzenie reguluje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej 
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy 
pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie 
Miejskim w Książu Wlkp.

§ 2.Ilekroć w zarządzeniu 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 Miejski w  Książu Wlkp.
3) Sekretarzu –   należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Książ Wlkp.
4) Kierowniku Urzędu –   należy przez to rozumieć Burmistrza Książa Wlkp. lub działającego 

z jego upoważnienia Zastępcę Burmistrza,
5) pracowniku –   należy przez to rozumieć osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na 

stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, 
która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej,

6) komórce organizacyjnej –  należy przez to rozumieć odpowiednio Referat bądź samodzielne 
stanowisko pracy w Urzędzie,

7) kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć odpowiednio pracownika 
nadzorującego pracą  Referatu bądź pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy.

§ 3.1.Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku 
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę 
przygotowawczą zakończoną egzaminem, za wyjątkiem pracowników, którzy zostali zwolnieni 
z obowiązku odbycia służby przygotowawczej na podstawie art. 19 ust.5 ustawy.

2.Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika 
do  należytego wykonywania obowiązków służbowych.
 3.Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem

       egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Sekretarz.
            4.Służbą przygotowawczą kieruje kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony
      jest pracownik.
                  § 4.1.Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześniej 
      niż po upływie 1 miesiąca od zatrudnienia i nie później niż przed upływem 3 miesięcy 
      od zatrudnienia.

      2.Służba przygotowawcza trwa nie krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż 3 miesiące 
oraz jest odbywana bez przerwy.
            3.Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy 

      i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym
      stanowisku urzędniczym oraz od dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w Urzędzie.  
        4.Decyzję o skierowaniu pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz określenie

terminu i okresu jej trwania podejmuje Kierownik Urzędu, biorąc pod uwagę poziom 
przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków służbowych oraz na podstawie opinii 
kierownika komórki organizacyjnej, w której  pracownik jest zatrudniony.

                 .



                 5.Okres służby przygotowawczej może zostać przedłużony, nie dłużej jednak
      niż do 3 miesięcy łącznie.
                 6.Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika 

w  pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.
§ 5. 1. Kierownik Urzędu, na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, 

w której pracownik jest zatrudniony, może zwolnić pracownika z odbycia służby przygotowawczej, 
jeżeli jego wiedza i umiejętności zawodowe dają gwarancję na należyte wykonywanie obowiązków 
służbowych.

2.Pracownik zwolniony z odbycia służby przygotowawczej zobowiązany jest do zaliczenia 
egzaminu sprawdzającego, w terminie wyznaczonym przez Sekretarza.

§ 6. 1.Pracownik odbywa służbę przygotowawczą zgodnie z programem służby 
przygotowawczej. 

2.Program służby przygotowawczej obejmuje :
 1) formę samokształcenia, w ramach której pracownik zobowiązany jest zapoznać się 
w szczególności :
a) ze Statutem Gminy Książ Wlkp., 
b) z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, 
c) z Regulaminem Pracy Urzędu, 
d) z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu,

2) zajęcia teoretyczne, obejmujące zagadnienia prawne i aspekty praktyczne, w zakresie :
a) ustroju samorządu terytorialnego,
b) statusu prawnego pracowników samorządowych,
c) Kodeksu postępowania administracyjnego,
d) ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
e) dostępu do informacji publicznej,
f) instrukcji kancelaryjnej,
g) zamówień publicznych, 
h) obsługi klienta.

3) zajęcia praktyczne, realizowane na stanowisku pracy, w ramach których pracownik 
zobowiązany jest:
a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajem spraw załatwianych 
    w poszczególnych komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy, sposobem obiegu
    i rejestracji dokumentów,
b) zaznajomić się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych
    oraz  ochrony danych osobowych,
c) zaznajomić się z zasadami gospodarki finansowej, w tym dysponowaniem środkami
    finansowymi i zasadami opisywania dokumentów finansowych,
d) poznać zasady profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,
e) szczegółowo zaznajomić się z przepisami dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy
     pracownika oraz na stanowiskach pracy, dla których pracownik będzie pełnił zastępstwo,
f) szczegółowo poznać rodzaj spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika 
    i w komórce organizacyjnej oraz sposób prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji,
g) nabyć umiejętność przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji
   administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawnych – uchwał i zarządzeń
   organów Gminy oraz prowadzenia korespondencji urzędowej,

3.Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w formie wykładów w ramach kursu 
organizowanego przez wyspecjalizowany ośrodek szkoleniowy, w siedzibie ośrodka.

4.Obecność na wszystkich wykładach jest obowiązkowa.
5.W przypadku niemożności wzięcia udziału w wykładach z powodów losowych, 

pracownik składa pisemne usprawiedliwienie Sekretarzowi. W miarę możliwości, pracownik 
obowiązany jest uczestniczyć w wykładach z inną grupą szkoleniową.



§ 7.1.Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony ustala 
      dla pracownika plan służby przygotowawczej.
                  2.Plan służby przygotowawczej określa:

            1) okres odbywania służby,
            2) komórki organizacyjne, w których pracownik ma odbyć praktykę,
            3) szczegółowy plan i rozkład odbywania praktyki w innych komórkach organizacyjnych Urzędu,
            4) wykaz obowiązkowych szkoleń,
            5) wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,
            6) zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć podczas
                służby przygotowawczej,

7) termin egzaminu, który powinien przypadać nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia
    służby przygotowawczej.

    3.Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, sporządza
      informację o przebiegu pracy w trakcie całej służby przygotowawczej, odnoszącą się 
      w szczególności do :
      1) wiedzy zawodowej oraz umiejętności jej stosowania w praktyce,
      2) pracowitości, obowiązkowości, solidności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
      3) stosunku do współpracowników i interesantów,
      4) odbytych praktyk w innych komórkach organizacyjnych
      oraz wnioskuje o dopuszczenie bądź niedopuszczenie pracownika do egzaminu.
                  4.Informację, o której mowa w ust. 3 przekazuje się Sekretarzowi. Informacja ta jest

jawna  dla pracownika i dla Komisji.
      5.Po zakończeniu okresu służby przygotowawczej, Sekretarz podejmuje decyzję o:
1) dopuszczeniu pracownika do egzaminu,
2) przedłużeniu okresu służby przygotowawczej,
3) odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu. 

6.Ponowne przedłużenie okresu służby przygotowawczej jest dopuszczalne wyłącznie, 
gdy z przyczyn losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części służby przygotowawczej.
            7.W razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej postanowienia ust. 1–5 stosuje się

      odpowiednio. 
      8.Ustalony termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłużenia

okresu służby przygotowawczej.
§ 8.1.Egzamin składa się z 3 części : pisemnej, ustnej oraz części praktycznej.
3.Część pisemna egzaminu składa się z testu zawierającego pytania dotyczące zagadnień, 

o których mowa w § 6 ust.2 pkt 2.
4.Część ustna egzaminu obejmuje 5 pytań, dotyczących struktury organizacyjnej Urzędu

i kwestii związanych z  pracą w innych komórkach organizacyjnych, w których pracownik odbywał
praktyki. Każda odpowiedź punktowana jest w skali od 0 do 5 punktów.

5.Część praktyczna egzaminu polega na samodzielnym wykonaniu zadania  przydzielonego 
przez Komisję z zakresu obowiązków służbowych pracownika. Członkowie Komisji mogą zadawać 
pytania uzupełniające związane z zadaniem praktycznym. Część praktyczna punktowana jest 
w skali od 0 do 5 punktów. 

6. Część pisemna egzaminu może zostać przeprowadzona przez wyspecjalizowany ośrodek
szkoleniowy a część ustną i praktyczną przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.

7.Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, 
a w razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej - w terminie wyznaczonym przez 
Sekretarza.

8.Jeżeli część pisemną egzaminu przeprowadza wyspecjalizowany ośrodek szkoleniowy, 
to egzamin ten odbywa się w terminie ustalonym przez ośrodek. Część ustna i praktyczna egzaminu 
przeprowadzane przez Komisję, odbywają się w ciągu tego samego dnia  roboczego, z 15 minutową 
przerwą. 



         9. Komisji Egzaminacyjnej przewodniczy Sekretarz. Ponadto w skład Komisji, Kierownik
      Urzędu powołuje przedstawiciela komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony
      oraz 3 osoby spośród pracowników Urzędu, dysponujących odpowiednią wiedzą.

    10.Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje i rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
             11.Komisja opracowuje pytania i zadania egzaminacyjne, ocenia odpowiedzi i sposób
      wykonania zadań przez pracownika, przyznaje punkty za poszczególne odpowiedzi i zadania 
      oraz ustala wynik egzaminu.
        12.Podczas egzaminu muszą być obecni wszyscy powołani członkowie Komisji.

          13.Posiedzenia Komisji są niejawne.
          § 9.1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. 

2.Protokół zawiera: imię i nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia 
egzaminu, skład Komisji Egzaminacyjnej, wyniki poszczególnych części egzaminu. 
Do protokołu załącza się plan służby przygotowawczej, pisemną informację, o której mowa w § 7 
ust.3, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu, o którym mowa w § 6 ust.3,  listę pytań
i zadaniem wyznaczonym pracownikowi wraz z odpowiedziami i zadaniem opracowanym przez 
pracownika. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej i pracownik. 

     3.Komisja oblicza punkty za każdą część egzaminu i ustala procentową wartość punktów
      uzyskanych przez kandydata w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania
      za każdą część egzaminu.
                4.Pracownik, który uzyskał co najmniej 60% punktów za część ustną i praktyczną egzaminu,

oraz zdał część pisemną egzaminu, zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym.
    5.Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku.

          6.Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie, Sekretarz  wystawia w dwóch
      egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu 
      z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi a drugi

włącza do dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej. Wzór zaświadczenia stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

                 7.Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, ma możliwość
      powtórnego przystąpienia do egzaminu po upływie 7 dni od uzyskania informacji o wyniku.
                 8.Od przebiegu służby przygotowawczej lub wyniku egzaminu pracownikowi przysługuje
      prawo wniesienia odwołania w terminie 7 dni do Kierownika Urzędu.
                 9.Orzeczenie Kierownika Urzędu jest ostateczne.
               10.Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się 
      w  Referacie Obywatelsko- Organizacyjnym.

§ 10.1.Wszystkie czynności zastrzeżone w Zarządzeniu dla Sekretarza, może przejąć 
do wykonywania Kierownik Urzędu.

                  2.Wobec pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy lub na stanowisku
      kierownika komórki organizacyjnej, kompetencje kierownika komórki organizacyjnej określone 
      w zarządzeniu, wykonuje Sekretarz.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                             Załącznik 
do Zarządzenia nr 71/2009

                                                             Burmistrza Książa Wlkp.
                                                                    z dnia 29 czerwca 2009r.

                                     Z A Ś W I A D C Z E N I E
                       o ukończeniu służby przygotowawczej

Pan/i/ ……………………………...........................................………………….……………………..

urodzony/a/ w dniu ……………….....……..r. w ……………......................................………....…...

odbył/a/ w okresie …............................................……………………………………………………..

służbę przygotowawczą na stanowisku urzędniczym w ……...........................................……........…

……………………………………………………………..............................................….………….

i ukończył/a/ dnia ……............................................………...………………………………………...

z wynikiem ………………..........................................…………………………………….………….

                                                          ..…………………………………….
                                                                        /pieczątka, podpis Sekretarza Gminy/
   
    


