
 
 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  44 /2009 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 18 sierpnia 2009 roku 
 

 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŜby przygotowawczej 
i organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu  
 

 
Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) 
zarządza się, co następuje: 

 
 

§1. Szczegółowy sposób przeprowadzania słuŜby przygotowawczej i organizowania 
egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu określa „Regulamin 
szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu 
kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu” stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  

 

§3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 44./2009  
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 18 sierpnia 2009r. 
                                                                                                          

 
 

Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŜby 
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę  

w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu  
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia wstępne 

 
§1. SłuŜba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie 

pracownika do naleŜytego wykonywania obowiązków słuŜbowych.  
 

§2. Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŜby przygotowawczej  
i organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę, zwany dalej Regulaminem określa  
w szczególności: 

1) organizację słuŜby przygotowawczej: 
1. sposób skierowania pracownika do słuŜby przygotowawczej, 
2. osoby odpowiedzialne za prowadzenie słuŜby przygotowawczej, 
3. zakres słuŜby przygotowawczej, 
4. zasady zwalniania z obowiązku odbywania słuŜby przygotowawczej, 

2) przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego:  
1. powołanie komisji przeprowadzającej egzamin kończący słuŜbę 

przygotowawczą, 
2. sposób przeprowadzania końcowego egzaminu. 

 
§3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – oznacza to ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458), 

2) Urzędzie - oznacza to Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu, 
3) Kierowniku Urzędu - oznacza to Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie lub osobę, 

wyznaczoną przez Burmistrza do wykonywania czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy, 

4) Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Gminy i Miasta Jastrowie, 
5) pracowniku - oznacza to osobę, która po raz pierwszy podejmuje pracę na stanowisku 

urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu art. 16 
ust. 3 ustawy, 

6) komórce organizacyjnej – oznacza to poszczególne referaty wyodrębnione  
w schemacie organizacyjnym Urzędu, 



7) kierowniku komórki organizacyjnej – oznacza to kierownika danego referatu,  
w którym  pracownik odbywa słuŜbę przygotowawczą; 

8) stanowisku kierowniczym urzędniczym – oznacza to pracowników zatrudnionych  
na stanowisku Sekretarza, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Głównego 
Księgowego, Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz kierownika referatu. 

 
§4. 1. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem słuŜby przygotowawczej i organizacją 

egzaminu sprawuje Sekretarz. 
2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pozostali pracownicy Urzędu są zobowiązani  
do współpracy przy organizacji słuŜby przygotowawczej. 
3. Osobą odpowiedzialną za  prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem 
słuŜby przygotowawczej w Urzędzie jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr. 
 
 

Rozdział 2 
Organizacja słuŜby przygotowawczej 

 

  §5. 1. Ustalenia, czy osoba zatrudniona jest osobą, o której mowa w art. 16 ust. 3 
ustawy o  pracownikach  samorządowych,   dokonuje pracownik ds. kadr,  za  pomocą  
formularza  stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
2. Informację pozytywną pracownik ds. kadr przekazuje: 

1) Kierownikowi Urzędu – po podpisaniu umowy o pracę z pracownikiem, za pomocą  
formularza  stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu 
2) kierownikowi  komórki organizacyjnej,  w  której  pracownik  został  zatrudniony,  
celem wykonania obowiązków określonych art. 19 ust. 2 i 5 ustawy, za pomocą  
formularza  stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu 

§6. 1. Po uzyskaniu od pracownika ds. kadr informacji, o której mowa w § 5 ust. 2   
pkt. 2, kierownik komórki organizacyjnej, nie później niŜ przed upływem miesiąca od 
zatrudnienia pracownika: 

1) w przypadku uznania za niezbędne skierowanie zatrudnionego pracownika do słuŜby 
przygotowawczej sporządza opinię, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, w której 
określa poziom przygotowania  pracownika do wykonywania  obowiązków na danym 
stanowisku oraz proponuje długość okresu słuŜby przygotowawczej (Załącznik nr 4) 
albo, 

2) składa umotywowany wniosek o zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania 
słuŜby przygotowawczej w trybie art. 19 ust. 5 ustawy (Załącznik nr 5). 

2. Opinię lub wniosek, o których mowa w ust. 1 kierownik komórki organizacyjnej 
przekazuje Kierownikowi Urzędu. 

§7. 1. Po otrzymaniu opinii lub wniosku, o których mowa w § 6 ust. 1, Kierownik 
Urzędu podejmuje decyzję: 

1) o skierowaniu pracownika do słuŜby przygotowawczej oraz jej zakresie i czasie 
trwania, nie dłuŜszym niŜ trzy miesiące (Załącznik Nr 6) lub 

2) o zwolnieniu pracownika z obowiązku odbycia słuŜby przygotowawczej (Załącznik    
     Nr 7). 

2. Podjętą   decyzję   przekazuje   pracownikowi ds. kadr,   który   doręczają    
ją pracownikowi i Kierownikowi komórki organizacyjnej, w której pracownik jest 
zatrudniony. 

 



§8. Zwolnienie z odbycia słuŜby przygotowawczej nie zwalnia pracownika  
z obowiązku przystąpienia do egzaminu sprawdzającego. 
 
 §9. 1. SłuŜba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i kończy się egzaminem. 
2. Okres słuŜby przygotowawczej ulega przedłuŜeniu o czas usprawiedliwionej nieobecności 
pracownika w pracy, nie dłuŜej jednak niŜ do 4 miesięcy łącznie. Czasu takiej nieobecności 
nie zalicza się do okresu słuŜby przygotowawczej. 
 
  §10. 1. W czasie odbywania słuŜby przygotowawczej pracownik ma obowiązek: 

1) zapoznania   się   z   przepisami   regulującymi   ustrój   państwa,   samorządu   
gminnego oraz Gminy i Miasta Jastrowie; 

2) zapoznania   się   ze   strukturą   organizacyjną   Urzędu,   rodzajem   spraw   
załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, sposobem obiegu  
i rejestracji dokumentów; 

3) zapoznania się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji 
niejawnych oraz ochrony danych osobowych; 

4) zapoznania się przepisami szczegółowymi, niezbędnymi do samodzielnego 
wykonywania obowiązków słuŜbowych oraz opanowanie umiejętności praktycznego 
stosowania tych przepisów; 

5) zapoznania się z procedurami i dokumentami obowiązującymi w komórce  
     organizacyjnej; 
6) poznania rodzaju spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika i w komórce  

organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji, 
7) nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności 

decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa 
miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej, 

8) zapoznania się z zasadami gospodarki finansowej, sporządzania planu wydatków, 
jego realizacji, w tym opisywania dokumentów finansowych; 

9) poznania zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów. 

2.  Zakres    wiedzy   i    umiejętności    do    zdobycia    w    trakcie    słuŜby    
przygotowawczej określa Załącznik Nr 8. 

 
§11. 1. W okresie odbywania słuŜby przygotowawczej pracownik: 

1) wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy i w komórce organizacyjnej,  
w której jest zatrudniony przez 3/5 tygodniowego wymiaru czasu pracy,  

2) odbywa praktyki w innych komórkach organizacyjnych urzędu lub w innych 
jednostkach organizacyjnych przez 2/5 tygodniowego wymiaru czasu pracy, podczas 
których zaznajamia się z podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności 
pod kątem współpracy z komórką organizacyjną pracownika. 
 
§12. W przypadku pracowników zatrudnianych na stanowiskach pracy związanych  

ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi pracownik moŜe zostać skierowany do 
odbycia części praktyk w ramach słuŜby przygotowawczej do wskazanych jednostek 
organizacyjnych. Zasady odbywania takich praktyk ustala Sekretarz w porozumieniu  
z Kierownikami komórki organizacyjnej. 

 
§13. 1.Sekretarz w porozumieniu z Kierownikiem komórki organizacyjnej, 

opracowuje dla pracownika plan słuŜby przygotowawczej. 
2.    Plan słuŜby przygotowawczej określa; 

1)   termin i okres odbywania słuŜby; 



2)   komórki organizacyjne, w których pracownik ma odbywać praktyki; 
3)   wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa;  
4)   termin egzaminu, który powinien się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia 
zakończenia   
      słuŜby przygotowawczej (Załącznik Nr 9). 

§14. 1. Po zakończeniu okresu słuŜby przygotowawczej Sekretarz w porozumieniu  
z kierownikiem komórki organizacyjnej podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracownika  
do egzaminu lub o przedłuŜeniu okresu słuŜby przygotowawczej. 
 2. PrzedłuŜenie okresu słuŜby przygotowawczej jest dopuszczalne wyłącznie, gdy z przyczyn 
losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części tej słuŜby. Ustalony termin egzaminu 
ulega odpowiedniemu przesunięciu w przypadku przedłuŜenia okresu słuŜby 
przygotowawczej. 
 

 
Rozdział 3 

Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego 
 

§15. 1. SłuŜba przygotowawcza kończy się egzaminem. 
2. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie słuŜby przygotowawczej a w razie 
przedłuŜenia okresu słuŜby przygotowawczej w terminie wyznaczonym przez Sekretarza 
natomiast w przypadku osób zwolnionych ze słuŜby – w terminie określonym w decyzji  
o zwolnieniu z obowiązku odbycia słuŜby przygotowawczej. 
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana w drodze zarządzenia przez 
kierownika Urzędu w składzie: 

1) Burmistrz lub Z-ca Burmistrza – Przewodniczący Komisji 
2) Sekretarz – Sekretarz Komisji 
3) Kierownik komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik odbywający 

słuŜbę przygotowawczą – Członek Komisji. 
4. Komisja opracowuje pytania egzaminacyjne, ocenia odpowiedzi pracownika oraz ustala 
wynik egzaminu. 
5. Komisja działa do czasu ustalenia wyniku egzaminu. 
 

§16. 1. Egzamin składa się z części pisemnej, ustnej oraz praktycznej. 
    1) Cześć pisemna egzaminu składa się z testu obejmującego 20 pytań dotyczących 
zagadnień z ZAKRESU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO ZDOBYCIA  
W TRAKCIE SŁUśBY PRZYGOTOWAWCZEJ. Cześć pisemna trwa 30 minut. Za   kaŜdą 
prawidłową odpowiedź moŜna otrzymać 1 punkt. 
    2) Część ustna polega na rozmowie obejmującej zagadnienia związane bezpośrednio  
z wykonywanymi zadaniami jak równieŜ zagadnienia dotyczące pracy w komórkach, w 
których pracownik odbywał praktykę. Komisja ocenia pracownika poprzez zaliczenie bądź 
nie zaliczenie części ustnej egzaminu. Część ustna trwa do 15 min. 
     3) Część praktyczna polega na opracowaniu 1 lub 2 zadań z zakresu obowiązków 
słuŜbowych pracownika, w szczególności przygotowania projektu decyzji administracyjnej, 
odpowiedzi na pismo lub innej czynności praktycznej. Pracownik po otrzymaniu pisemnie 
sformułowanego zadania (zadań) ma do 45 minut na jego wykonanie. Komisja ocenia 
pracownika poprzez zaliczenie bądź nie zaliczenie części praktycznej egzaminu.  

2. Wszystkie części egzaminu odbywają się w ciągu tego samego dnia. Pomiędzy częściami 
egzaminu zarządza się 15 minutową przerwę. Poza przerwami pracownik nie moŜe opuszczać 



pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest egzamin. 
2.  Dopuszczalne jest jednoczesne przeprowadzenie części pisemnej egzaminu dla więcej niŜ 
jednego pracownika. 
3. Podczas przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu w pomieszczeniu wraz  
z egzaminowanym musi stale przebywać co najmniej 2 członków Komisji. 
4. Podczas przeprowadzania części ustnej egzaminu muszą być obecni wszyscy członkowie 
Komisji. 
 

§17. 1. Komisja niezwłocznie po przeprowadzeniu wszystkich części egzaminu, na 
posiedzeniu niejawnym przystępuje do sprawdzenia i oceny. 
2. Oceny dokonuje się na podstawie wyników: testu pisemnego, części ustnej i praktycznej 
egzaminu. 
3. Do wystawienia pracownikowi oceny pozytywnej uprawnia uzyskanie co najmniej 60% 
punktów z części pisemnej oraz zaliczenie części ustnej i praktycznej. 
4. Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku. 
5. Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, który zawiera: 

1) imię i nazwisko pracownika, 
2) nazwę stanowiska pracy, 
3) datę odbycia egzaminu, 
4) skład komisji egzaminacyjnej, 
5) wyniki poszczególnych części egzaminu. 

6. Do protokołu załącza się: 
1) plan słuŜby przygotowawczej,  
2) wypełniony przez pracownika test pytań, 
3) treść zadania/ń wyznaczonych pracownikowi na części praktycznej  

wraz z odpowiedzią/ami opracowanymi przez pracownika. 
7. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. Wzór protokołu stanowi 
Załącznik nr 10. 
 

§18. 1. Kierownik Urzędu, po uzyskaniu przez pracownika pozytywnego wyniku  
z egzaminu, wystawia zaświadczenie o odbyciu słuŜby przygotowawczej i zaliczeniu 
egzaminu z wynikiem pozytywnym. Wzór zaświadczenia dla pracownika odbywającego 
słuŜbę na sta stanowisku urzędniczym stanowi Złącznik Nr 11 natomiast dla pracownika  
na stanowisku kierowniczym urzędniczym Załącznik Nr 12. 
2. Zaświadczenie wystawia się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje  
się pracownikowi, drugi dołącza się do dokumentacji przebiegu słuŜby przygotowawczej, 
trzeci wpina w akta osobowe pracownika. 
 

§19. 1. Od negatywnego wyniku egzaminu pracownikowi słuŜy prawo złoŜenia 
odwołania do Kierownika Urzędu w terminie 7 dni od podania wyniku. Rozstrzygnięcie 
Kierownika Urzędu jest ostateczne i kończy postępowanie egzaminacyjne. Rozpatrzenie 
odwołania powinno nastąpić w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni. 
2. Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie ma moŜliwości 
powtórnego przystąpienia do egzaminu, co skutkuje nie przedłuŜeniem umowy o pracę. 

3. Pracownik, który nie uzyskał oceny pozytywnej z egzaminu, otrzymuje 
zaświadczenie o odbyciu słuŜby przygotowawczej. Wzór zaświadczenia dla pracownika 
odbywającego słuŜbę na stanowisku urzędniczym stanowi Złącznik Nr 13 natomiast dla 
pracownika na stanowisku kierowniczym urzędniczym Załącznik Nr 14. 
 



§20. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego słuŜbę 
przygotowawczą, przed zawarciem umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie. Wzór aktu 
ślubowania stanowi Złącznik Nr 15. 

 
 

Rozdział 4 
Postanowienia końcowe 

 
 §21. 1. Dla osób zatrudnionych na kierowniczym stanowisku urzędniczym, przepisy 
Regulaminu stosuje się odpowiednio, z tym, Ŝe czynności przypisane kierownikowi komórki 
organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, wykonuje Sekretarz. 
2. Dla osób wymienionych w ust. 1 plan słuŜby przygotowawczej opracowuje Sekretarz  
w porozumieniu z Kierownikiem Urzędu. 
 

§22. 1. Wszystkie czynności zastrzeŜone w Regulaminie dla Sekretarza moŜe przejąć  
do wykonania Kierownik Urzędu lub wyznaczona przez niego osoba. 
2. Kierownik Urzędu moŜe uchylić i zmienić decyzję Sekretarza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

 

Formularz dla pracownika  

w celu ustalenia kwalifikowania się do słuŜby przygotowawczej 

1. Czy był Pan / Pani zatrudniony u pracodawcy samorządowego, w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 
1458)? 

TAK / NIE * 

Jeśli w pkt. 1 udzielono odpowiedzi TAK, to 

2.  Czy był Pan/ Pani zatrudniony w tej jednostce na czas nieokreślony? 

TAK/ NIE * 

Jeśli w pkt. 2 udzielono odpowiedzi TAK – naleŜy przedłoŜyć dokument dowodzący 
nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony. 

Jeśli w pkt. 2 udzielono odpowiedzi NIE, to 

3. Czy był Pan / Pani zatrudniony w tej jednostce na czas określony dłuŜszy niŜ 6 
miesięcy? 

TAK/ NIE * 

Jeśli w pkt. 3 udzielono odpowiedzi TAK – naleŜy przedłoŜyć dokument dowodzący 
nawiązanie stosunku pracy na czas określony dłuŜszy niŜ 6 miesięcy. 

Jeśli w pkt. 3 udzielono odpowiedzi NIE, to 

4. Czy legitymuje się Pan / Pani egzaminem, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy  
o pracownikach samorządowych, złoŜonym z wynikiem pozytywnym? 

TAK/ NIE * 

Jeśli w pkt. 4 udzielono odpowiedzi TAK – naleŜy przedłoŜyć dokument dowodzący złoŜenie 
egzaminu z wynikiem pozytywnym. 

* zakreślić właściwą odpowiedź 



                                                                                             
                                                                                          ………………………………                                            
                                                                                                    podpis pracownika 
 

 
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

 
 

Informacja dla Kierownika Urz ędu  
o zatrudnieniu osoby po raz pierwszy podejmującej pracę 

 
 
                                                                                        Jastrowie, dnia ……………………. 
 
 
 
 

Pani/Pan  
                                                                                        

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
(Kierownik Urzędu) 

                                                                                         
 

Na podstawie §5 ust 2 pkt 1 Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania 

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Gminy  

i Miasta w Jastrowiu informuję, Ŝe Pani/Pan …………………………………………………., 

z którą/którym zawarto umowę o pracę jest osobą po raz pierwszy podejmującą pracę  

w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. 

 

 
 
 

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

                                                                                     (podpis pracownika ds. kadr) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Załącznik nr 3 

do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  
słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  

tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 
 

 
Informacja dla Kierownika komórki organizacyjnej  

o zatrudnieniu osoby po raz pierwszy podejmującej pracę 
 
 
                                                                                        Jastrowie, dnia ……………………. 
 
 
 

Pani/Pan  
                                                                                        

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
    (Kierownik komórki organizacyjnej) 

                                                                                         
 

 

 

Na podstawie §5 ust 2 pkt 2 Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania 

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Gminy  

i Miasta w Jastrowiu informuję, Ŝe Pani/Pan …………………………………………………., 

z którą/którym zawarto umowę o pracę jest osobą po raz pierwszy podejmującą pracę  

w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. 

W związku z powyŜszym w terminie nie dalszym niŜ do dnia …………………….. 

uprzejmie proszę o przedłoŜenie opinii, o której mowa w art. 19 ust 2 ustawy o pracownikach 

samorządowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Regulaminu albo wniosku, o którym mowa 

w art. 19 ust. 5 wymienionej ustawy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Regulaminu.  

 

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

                                                                                     (podpis pracownika ds. kadr) 
 



 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

 
 
………………………………………..                               Jastrowie, dnia ……………………. 
imię i nazwisko kierownika kom.org. 
 
………………………………………. 
                 funkcja 
 
 
 

Pani/Pan  
                                                                                        

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
            (Kierownik Urzędu) 

 
 
 

 
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu w sprawie sposobu przeprowadzania słuŜby 

przygotowawczej    i    organizowania    egzaminu    kończącego    tę    słuŜbę  

w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu    informuję,    Ŝe Pan/i …………………………. 

……………………………………..……. posiada dostateczny / dobry / bardzo dobry * 

poziom przygotowania do wykonywania obowiązków na stanowisku pracownika  

ds. ………………………………………………….. .  

W związku z tym proponuję odbycie słuŜby przygotowawczej przez okres 1 miesiąca /  

2 miesięcy / 3 miesięcy *. 

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

                                                                                            (podpis kierownika) 
 
 



*  -   niepotrzebne skreślić     

 
 
 

Załącznik nr 5 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

 
 
………………………………………..                               Jastrowie, dnia ……………………. 
imię i nazwisko kierownika kom.org. 
 
………………………………………. 
                 funkcja 
 
 
 

Pani/Pan  
                                                                                        

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
            (Kierownik Urzędu) 

 
 

 
 

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu w sprawie sposobu przeprowadzania 

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Gminy  

i Miasta w Jastrowiu, wnioskuję o zwolnienie Pana/i................................................................ 

z obowiązku odbycia słuŜby przygotowawczej, poniewaŜ wymieniony/a posiada bardzo 

dobry poziom przygotowania do wykonywania obowiązków na stanowisku pracownika  

ds. ……………………………………….  

UZASADNIENIE: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

               ……….…………………………………… 

              (podpis kierownika komórki organizacyjnej) 



      

 

 

 

Załącznik nr 6 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

 

 
DECYZJA   

o skierowaniu do słuŜby przygotowawczej 

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 7 ust. 1  

pkt. 1 Regulaminu w sprawie sposobu przeprowadzania słuŜby przygotowawczej                     

i organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu 

kieruj ę 

Panią/ Pana ....................................………………………………………… 

do odbycia słuŜby przygotowawczej przez okres 1 / 2 / 3 miesięcy*  

tj. od  ……………………..  do ………………… . 

Zakres słuŜby przygotowawczej obejmuje przygotowanie do samodzielnego 

wykonywania obowiązków   na   stanowisku   urzędniczym/kierowniczym   stanowisku  

urzędniczym* w   Referacie ……………………….…………………………………… według   

ZAKRESU   WIEDZY   I   UMIEJĘTNOŚCI DO ZDOBYCIA W TRAKCIE SŁUśBY 

PRZYGOTOWAWCZEJ zawartego w Załączniku nr 8 do w/w Regulaminu oraz PLANIE 

SŁUśBY PRZYGOTOWAWCZEJ, który określi Sekretarz w porozumieniu z Kierownikiem 

Referatu ……………………………………….. . 

 

……………………………………… 

                 podpis Kierownika Urzędu 

*  niepotrzebne skreślić 

 



Otrzymują: 

- Adresat 
- Kierownik komórki organizacyjnej 
- akta osobowe pracownika 
- a/a 

Załącznik nr 7 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

 
 
 
 

DECYZJA 
o zwolnieniu z obowiązku odbycia słuŜby przygotowawczej 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 7 ust. 1 pkt. 

2 Regulaminu w sprawie sposobu przeprowadzania słuŜby przygotowawczej i organizowania 

egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu,  

po przeanalizowaniu wniosku Kierownika Referatu ………………………………. 

/Sekretarza*  

zwalniam 

Panią/ Pana ………………………………………………………………….. 

Z obowiązku odbycia słuŜby przygotowawczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do złoŜenia wymaganego egzaminu, nie później niŜ do 

dnia …………………………….. . 

 

 

……………………………………… 

                 podpis Kierownika Urzędu 

*  niepotrzebne skreślić 

 
Otrzymują: 

- Adresat 
- Kierownik komórki organizacyjnej 
- akta osobowe pracownika 
- a/a 



 

 

 
Załącznik nr 8 

do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  
słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  

tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 
 
 

ZAKRES WIEDZY I UMIEJ ĘTNOŚCI  
DO ZDOBYCIA W TRAKCIE SŁU śBY PRZYGOTOWAWCZEJ 

 
I. WIEDZA 
 

1. PODSTAWY WIEDZY O PAŃSTWIE, W TYM O FUNKCJONOWANIU 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 
1) Konstytucyjne podstawy ustroju RP. System źródeł prawa 

 
− organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej 
− praktyczne posługiwanie się aktami prawnymi 

 
2) Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej 

 
− pojęcie administracji publicznej – organ, urząd, kompetencje i formy 

działania 
− samorząd terytorialny  jednostki samorządu, ich zadania, kompetencje, 
źródła dochodów 

 
3) Procedury w administracji 

 
− postępowanie administracyjne – rodzaje, zasady i podstawy prawne 
− decyzje administracyjne i inne dokumenty sporządzane w trakcie 

postępowania administracyjnego 
− środki odwoławcze i nadzorcze w postępowaniu administracyjnym 

 
4) Podstawowe akty prawne w działalności samorządu 

 
− ustawa o samorządzie gminnym 
− ustawa o pracownikach samorządowych 
− kodeks postępowania administracyjnego 
− instrukcja kancelaryjna dla organów gminy 
− ustawa o finansach publicznych (podstawy) 
− ustawa Prawo zamówień publicznych (podstawy) 
− ustawa o dostępie do informacji publicznej 



− ustawa o ochronie danych osobowych 
− ustawa o ochronie informacji niejawnych 
− kodeks pracy (podstawy) 

 
5) Kultura pracownika samorządowego oraz zasady profesjonalnej 
obsługi petentów. 

 
2. STATUT GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
 

3. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE URZ ĘDU GMINY I MIASTA 
JASTROWIE 

 
1) Statut Urzędu 
2) Regulamin organizacyjny 
3) Regulamin pracy 
4) Regulamin naboru 
5) Regulamin przeprowadzania słuŜby przygotowawczej 
6) Regulamin oceniania pracowników samorządowych 
7) Proces obiegu i kontroli dokumentów 

 
 
II. UMIEJ ĘTNOŚCI 
 

1. Praktyczne stosowanie przepisów na zajmowanym stanowisku pracy. 
2. Przygotowywanie dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji 

administracyjnych postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego. 
3. Prowadzenie korespondencji urzędowej w wersji papierowej oraz w elektronicznym 

obiegu dokumentów. 
4. Sporządzanie planu wydatków, jego realizacji, w tym opisywanie dokumentów 

finansowych. 
5. Kulturalna obsługa interesantów. 
6. Obsługa urządzeń biurowych i specjalistycznego oprogramowania komputerowego  

na zajmowanym stanowisku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Załącznik nr 9 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

 
 

PLAN  
SŁUśBY PRZYGOTOWAWCZEJ  

1. Okres odbywania słuŜby: od ………………. do……………….. . 

2. Zakres – według ZAKRESU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO ZDOBYCIA  

W TRAKCIE SŁUśBY PRZYGOTOWAWCZEJ – Załącznik Nr 8 do Regulaminu 

oraz specyfiką komórki organizacyjnej oraz zajmowanego stanowiska, tj.: 

- …………………………………………… 

-…………………………………………… 

-…………………………………………… 

 

3.  Komórki organizacyjne, w których naleŜy odbyć praktykę: 
 

 
Komórka organizacyjna/inna 

jednostka organizacyjna 

 

Termin i okres odbywania słuŜby 

 

Podpis kierownika 

   

   

   

   

   

   



4.  Termin egzaminu kończącego słuŜbę przygotowawczą: ……………………………. 

 

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

                                                                                                      podpis Sekretarza 

Załącznik nr 10 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

 

PROTOKÓŁ  

z przeprowadzonego egzaminu kończącego słuŜbę przygotowawczą  

w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu 

 

1. ………………………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko pracownika 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

nazwę stanowiska pracy 
 

3. ………………………………………………………….................................................................... 
data odbycia egzaminu 

4.  Skład komisji egzaminacyjnej:  
1) Przewodniczący Komisji ……………………………………………………… 
2) Sekretarz Komisji……………………………………………………………… 
3) Członek Komisji ……………………………………………………………… 
 

5. Wyniki poszczególnych części egzaminu: 

a) część pisemna, uzyskano ……. punktów na ………. moŜliwych, co stanowi …….%, 
b) część ustna - zaliczono / nie zaliczono * 
c) część praktyczna -  zaliczono / nie zaliczono * 

6. Komisja stwierdza, Ŝe Pan/i …………………………………………………………………. 
a) zdał/a egzamin kończący słuŜbę przygotowawczą, z wynikiem pozytywnym 
b) nie zdał/a egzaminu kończącego słuŜbę przygotowawczą * 

7) Do protokołu załącza się: 

a) plan słuŜby przygotowawczej, 
b) wypełniony przez pracownika test z części pisemnej, 
c) treść zadania/ń wyznaczonych pracownikowi na części praktycznej wraz  



      z odpowiedzią/ami opracowanymi przez pracownika 
 

Podpisy Komisji egzaminacyjnej: 
1) Przewodniczący Komisji ……………………………………………………… 
2) Sekretarz Komisji……………………………………………………………… 
3) Członek Komisji ……………………………………………………………… 

*  niepotrzebne skreślić   
Załącznik nr 11 

do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  
słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  

tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

URZĄD GMINY I MIASTA JASTROWIE 
 
 
 

ZA ŚWIADCZENIE 

O ZŁO śENIU EGZAMINU KO ŃCZĄCEGO SŁUśBĘ  

PRZYGOTOWAWCZ Ą  PRACOWNIKA 

SAMORZĄDOWEGO  

NA STANOWISKU URZ ĘDNICZYM  

W URZĘDZIE GMINY I  MIASTA W JASTROWIU 

 

Zaświadcza się, Ŝe Pan/i ………………………………………………………… 

zatrudniony/na na stanowisku …………………………………………................ 

odbył/a w okresie od ………………………….. do ……………………………. 

słuŜbę przygotowawczą i uzyskał/a z egzaminu wynik pozytywny,  spełniając 

tym samym wymogi określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 



21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 

1458). 

       
 
    ………………                  ………………………….             ………………………… 
            (data)      (pieczęć okrągła Urzędu)                   (podpis i pieczęć Kierownika Urzędu)  
 
 

 
Załącznik nr 12 

do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  
słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  

tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

URZĄD GMINY I MIASTA JASTROWIE 
 
 
 

ZA ŚWIADCZENIE 

O ZŁO śENIU EGZAMINU KO ŃCZĄCEGO SŁUśBĘ  

PRZYGOTOWAWCZ Ą  PRACOWNIKA 

SAMORZĄDOWEGO  

NA STANOWISKU KIEROWNICZYM URZ ĘDNICZYM  

W URZĘDZIE GMINY I  MIASTA W JASTROWIU 

 

Zaświadcza się, Ŝe Pan/i ………………………………………………………… 

zatrudniony/na na stanowisku …………………………………………................ 

odbył/a w okresie od ………………………….. do ……………………………. 

słuŜbę przygotowawczą i uzyskał/a z egzaminu wynik pozytywny,  spełniając 

tym samym wymogi określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 



21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 

1458). 

       
 
    ………………                  ………………………….             ………………………… 
            (data)      (pieczęć okrągła Urzędu)                   (podpis i pieczęć Kierownika Urzędu)  
 

 
 

Załącznik nr 13 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

URZĄD GMINY I MIASTA JASTROWIE 
 
 
 

ZA ŚWIADCZENIE 

O ODBYCIU SŁU śBY PRZYGOTOWAWCZEJ 

PRACOWNIKA SAMORZ ĄDOWEGO  

NA STANOWISKU URZ ĘDNICZYM  

W URZĘDZIE GMINY I  MIASTA W JASTROWIU 

 

Zaświadcza się, Ŝe Pan/i ………………………………………………………… 

zatrudniony/na na stanowisku …………………………………………................ 

odbył/a w okresie od ………………………….. do ……………………………. 

słuŜbę przygotowawczą i uzyskał/a z egzaminu wynik negatywny,   

nie spełniając tym samym wymogów określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 19 ust. 



6 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 

223, poz. 1458). 

       
 
    ………………                  ………………………….             ………………………… 
            (data)      (pieczęć okrągła Urzędu)                   (podpis i pieczęć Kierownika Urzędu)  

 
 
 

Załącznik nr 14 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

URZĄD GMINY I MIASTA JASTROWIE 
 
 
 

ZA ŚWIADCZENIE 

O ODBYCIU SŁU śBY PRZYGOTOWAWCZEJ 

PRACOWNIKA SAMORZ ĄDOWEGO  

NA STANOWISKU KIEROWNICZYM URZ ĘDNICZYM  

W URZĘDZIE GMINY I  MIASTA W JASTROWIU 

 

Zaświadcza się, Ŝe Pan/i ………………………………………………………… 

zatrudniony/na na stanowisku …………………………………………................ 

odbył/a w okresie od ………………………….. do ……………………………. 

słuŜbę przygotowawczą i uzyskał/a z egzaminu wynik negatywny,   

nie spełniając tym samym wymogów określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 19 ust. 



6 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 

223, poz. 1458). 

       
 
    ………………                  ………………………….             ………………………… 
            (data)      (pieczęć okrągła Urzędu)                   (podpis i pieczęć Kierownika Urzędu)  

 
 
 

Załącznik nr 15 
do Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania  

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego  
tą słuŜbę w Urzędzie Gminy i Miasta  w Jastrowiu. 

URZĄD GMINY I MIASTA JASTROWIE 
 
 

AKT ŚLUBOWANIA PONOWNEGO  
PO UZYSKANIU POZYTYWNEGO WYNIKU  

Z EGZAMINU KO ŃCZĄCEGO SŁUśBĘ PRZYGOTOWAWCZ Ą 
 
 
……………………………                                                         Jastrowie, dnia ………………. 
       (imię i nazwisko) 
 

ŚLUBOWANIE 1 

 
Na podstawie art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) przystępując do wykonywania obowiązków 
słuŜbowych na stanowisku urzędniczym / kierowniczym stanowisku urzędniczym *,  
w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie  
 

„ ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE, 
 

                                                 
1 ślubowanie składa się w obecności Kierownika Urzędu oraz Sekretarza  



Ŝe na zajmowanym stanowisku będę słuŜyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, 
przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.” 
 
(do treści ślubowania mogą być dodane słowa: „Tak mi dopomóŜ Bóg”) 
 
 
 

 
 
…………………………………….                             ………………………………… 
 (podpis przyjmującego oświadczenie)1                                                         (podpis pracownika) 
 

 


