
ZARZĄDZENIE NR 151/2019
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę 
służbę w Urzędzie Gminy w Pysznicy

Na podstawie art. 19 ust. 8, i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu 
kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Pysznicy, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pysznica.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 24/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy 
w Pysznicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Łukasz Bajgierowicz

Id: 493951CA-1B4D-40AC-8209-13F6AB086BB3. Podpisany Strona 1



Załącznik do zarządzenia Nr 151/2019 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 21 października 2019r. 

  

 

Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej 

i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Pysznicy 
  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1. 

1. Regulamin określa 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 Gminy w Pysznicy. 

2. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do 

należytego wykonywania obowiązków służbowych. 

3. Na warunkach, w przypadkach i na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem 

pracownik urzędu: 

1) zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej i przystąpienia do egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą (decyzja o skierowaniu stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu), 

2) może zostać zwolniony z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z tym, że 

zwolnienie ze służby przygotowawczej nie zwalnia z egzaminu. 

 

§2. 

Postanowieniom niniejszego regulaminu nie podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej 

nieobecności. 

§3. 

1. Nadzór ogólny nad całokształtem organizacji i przeprowadzenia w urzędzie służby 

przygotowawczej oraz egzaminu kończącego służbę przygotowawczą sprawuje Sekretarz 

Gminy. 

2. Wszyscy pracownicy urzędu, a w szczególności bezpośredni przełożeni pracowników, 

uwzględniając postanowienia § 1, są zobowiązani do współdziałania w organizowaniu 

służby przygotowawczej i przeprowadzania egzaminów, w tym do udzielania niezbędnej 
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pomocy i ułatwiania pracownikom odbywającym służbę przygotowawczą nabywania 

przez nich wiedzy i umiejętności. 

3. Opiekunem dla pracownika odbywającego służbę przygotowawczą jest Kierownik referatu 

lub inna wskazana przez Sekretarza Gminy osoba. Opiekun pracownika sprawuje nadzór 

nad realizacją służby przygotowawczej oraz ustala zakres pytań na egzamin z części 

praktycznej. 

Rozdział II 

Organizacja służby przygotowawczej 

§4 

1. Kierownik referatu, w którym jest zatrudniony pracownik może wnioskować o zwolnienie 

zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej, sporządzając 

umotywowany wniosek (załącznik nr 2 do Regulaminu).  

2. Sekretarz Gminy zwalnia pracownika z odbycia służby przygotowawczej, jeżeli jego 

wiedza, doświadczenie i umiejętności zawodowe dają gwarancję należytego wykonywania 

obowiązków służbowych (decyzja o zwolnieniu ze służby przygotowawczej stanowi 

załącznik nr 3 do Regulaminu), 

3. Podjętą decyzję przekazuje się niezwłocznie pracownikowi, wyznaczonemu opiekunowi 

oraz Kierownikowi referatu, w której pracownik jest zatrudniony. 

§5. 

1. Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie później, niż przed 

upływem 1 miesiąca od zatrudnienia.  

2. Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i odbywa się 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 i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia w 

urzędzie.  

4. O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz okresie 

trwania tej służby decyduje Sekretarz Gminy w porozumieniu z Kierownikiem referatu.  

5. W przypadku samodzielnych stanowisk urzędniczych decyzja o której mowa w ust. 4 

wymaga uzgodnienia z Wójtem.  

6. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika 

w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.  

7. Okres służby przygotowawczej może zostać na wniosek pracownika przedłużony nie 

dłużej jednak niż do 3 miesięcy. 

8. W przypadku zwolnienia pracownika ze służby przygotowawczej egzamin należy 

przeprowadzić w okresie nie krótszym niż jeden miesiąc od daty podjęcia decyzji 

o zwolnieniu ze służby pracownika i nie później niż zawarcie kolejnej umowy.  

 

§6. 

1. Służba przygotowawcza składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. 

2. Część teoretyczna obejmuje wiedzę z zakresu wybranych aktów prawnych, zagadnień 

i procedur, w tym wynikających z organizacji i praktyki funkcjonowania urzędu, 

niezbędną w codziennej pracy na stanowisku urzędniczym. 
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3. Zakres służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych na stanowisku 

urzędniczym obejmuje zapoznanie się w szczególności z: 

a) ustawą o samorządzie gminnym, 

b) ustawą o pracownikach samorządowych, 

c) kodeksem postepowania administracyjnego, 

d) podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie danych osobowych i informacji 

niejawnych, 

e) instrukcją kancelaryjną dla organów gminy 

f) Statutem Gminy Pysznica, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, Regulaminem 

Pracy Urzędu, Regulaminem wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w 

Pysznicy  

g) innymi przepisami prawnymi powszechnie obowiązującymi, których znajomość jest 

niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych. 

4. Część praktyczna obejmuje umiejętności niezbędne do wykonywania przez pracownika 

powierzonych mu obowiązków służbowych lub realizowanych na zajmowanym przez 

pracownika stanowisku, w tym sposób wykonywania zadań i czynności w oparciu 

o wiedzę, o której mowa w ust. 2. 

5. Umiejętności jakie pracownik powinien nabyć lub doskonalić w ramach części 

praktycznej, określa bezpośredni przełożony pracownika powierzając pracownikowi 

obowiązki realizowane na zajmowanym przez pracownika stanowisku. Bezpośredni 

przełożony, jeżeli nie jest opiekunem pracownika, wraz z opiekunem ustala zakres 

egzaminu z części praktycznej. 

6. Pracownik odbywa zajęcia praktyczne w Referacie, w którym jest zatrudniony. 

 

Rozdział III 

Zakończenie służby przygotowawczej 

§7 

1. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed Komisją 

egzaminacyjną. 

2. Egzamin składają także osoby zwolnione z odbycia służby przygotowawczej. 

3. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w razie 

przedłużenia okresu służby przygotowawczej w terminie wyznaczonym przez 

Sekretarza. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, której przewodniczy 

Sekretarz. Ponadto w skład Komisji Sekretarz powołuje kierownika Referatu oraz 1 – 2 

osób spośród pracowników Urzędu, dysponujących odpowiednią wiedzą.  

4. Wójt może wyznaczyć inny skład Komisji Egzaminacyjnej. 

5. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje i rozstrzygnięcia kolegialnie, w przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.  

6. Każdy z członków Komisji przygotowuje pytania obejmujące swoim zakresem przepisy 

prawa, z którymi pracownik zapoznał się podczas odbywania służby. 

7. Egzamin składa się z części ustnej, która obejmuje maksymalnie 10 pytań zadanych 

przez członków Komisji egzaminacyjnej, dotyczących struktury organizacyjnej urzędu, 

aktów prawnych wskazanych w harmonogramie służby przygotowawczej.  

8. Pracownik po otrzymaniu pytania ma 5 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

9. Każda odpowiedź jest punktowana w skali od 0 do 5. 
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10. Komisja oblicza punkty egzaminu i ustala procentową wartość punktów uzyskanych 

przez pracownika w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do 

uzyskania. Uzyskanie, co najmniej 60% punktów oznacza zaliczenie egzaminu z 

wynikiem pozytywnym. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać z egzaminu 

wynosi 55. 

11. Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie Komisji egzaminacyjnej (Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do 

Regulaminu). 

13. Pracownik, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie według ustalonego wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu. 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§8 

1. Dokumentację przebiegu służby przygotowawczej i wynik egzaminu przechowywana 

jest u Sekretarza Gminy. 

2. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika 

samorządowego na stanowisku urzędniczym załącza się do akt osobowych pracownika. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

  

Pysznica, dn. …………r. 

 

 

 

Decyzja 

o skierowaniu do odbycia służby przygotowawczej 
 

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach  

samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)   

kieruję Pana/Panią 

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

zatrudnionego/ną na stanowisku …………………………………………………………….. 

w 

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

do odbycia służby przygotowawczej. 

Termin odbycia służby od ……………… r. do ………………… r. 

 

 

 

............................................................ 

(podpis i pieczęć kierownika jednostki 

lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

…………………………..…………                                                    Pysznica, dn. …………r. 

(nazwa referatu) 

 

WNIOSEK 

o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) wnioskuję o zwolnienie z odbycia 

służby przygotowawczej  

Pana/Pani ………………………. 

Zatrudnionego/ej na stanowisku: ……………………………………… 

 

UZASADNIENIE 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

         

                                                       

                                                       

...................................................... 
(data, podpis Kierownika Referatu) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

         Pysznica, dn. …………r. 

Pani/Pan 

................................ 

................................ 

DECYZJA 

o zwolnieniu z obowiązku odbywania służby przygotowawczej 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zwalniam z obowiązku odbycia służby 

przygotowawczej przez Pana/ Panią .................... zatrudnionego/ zatrudnioną w okresie od dnia 

.................... do dnia .................... na stanowisku .................... w .................... z uwagi na 

.................... . 

Jednocześnie zobowiązuję Pana/Panią .................... do złożenia egzaminu kończącego 

służbę nie później niż do dnia .................... . 

 

............................................................ 

(podpis i pieczęć kierownika jednostki 

lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu 

         Pysznica, dn. …………r. 

PROTOKÓŁ 

z przebiegu służby przygotowawczej 

Pan/Pani: 

Urodzony/a: 

Zatrudniony/a od: 

na stanowisku: 

……………….……………… 

……………….……………… 

…………………….………… 

………………………………. 

Odbył/a w Urzędzie Gminy w Pysznicy w okresie od ……………………………… r. do 

……………………….. r. służbę przygotowawczą i  został/a dopuszczona do egzaminu: 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu ustnego pracownik uzyskał następującą liczbę 

punktów……………………………………………..  

Zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania 

egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Pysznicy z dnia 21.10.2019 r.  

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………… 

zaliczył/a egzamin nie zaliczył/a egzaminu z wynikiem pozytywnym. 

 

Komisja w składzie: 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

(Podpisy członków komisji) 

 

 

 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Harmonogram służby przygotowawczej pracownika ………………………………………. 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

          

                                                                                                               Pysznica, dn. …………r. 

 

ZAŚWIADCZENIE 

O ZŁOŻENIU EGZAMINU KOŃCZĄCEGO 

SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO 

NA STANOWISKU URZĘDNICZYM 

 

Niniejszym zaświadcza się, że 

Pan/Pani .................................. zatrudniony/a w Urzędzie Gminy w Pysznicy 

złożył/a w dniu .......................... z wynikiem pozytywnym/negatywnym egzamin, o którym 

mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  

(Dz. U. z 2019 r. poz1282) przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sekretarza Gminy 

Pysznica. 

 

............................................................ 

(podpis i pieczęć kierownika jednostki 

lub osoby upoważnionej) 
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