
Zarządzenie Nr  1/2009 
Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 10 lutego 2009 r. 
 

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w 
Tarnowie słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą słuŜbę. 

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

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

 
ROZDZIAŁ I 

 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 

Wprowadza się w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, zwanym dalej „ZKM” system 
przygotowania pracowników samorządowych podejmujących pracę w ZKM, zwany dalej „słuŜbą 
przygotowawczą”. 
 

§ 2. 
1. SłuŜba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób 

podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym i kierowniczym 
stanowisku urzędniczym w ZKM, do naleŜytego wykonywania obowiązków pracownika 
samorządowego na zajmowanym stanowisku pracy. 

2. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej 
zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458), na czas nieokreślony albo 
określony, dłuŜszy niŜ 6 miesięcy i nie odbyła słuŜby przygotowawczej zakończonej 
zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. 

3. Decyzję w sprawie skierowania do słuŜby przygotowawczej lub zwolnienia od obowiązku 
odbycia słuŜby przygotowawczej podejmuje Dyrektor ZKM. 

4. W decyzji o skierowaniu do słuŜby przygotowawczej określa się jej zakres. 
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie obejmuje zwolnienia z egzaminu. 
 

§ 3. 
1.  SłuŜba przygotowawcza odbywa się w szczególności w formie samokształcenia, zajęć 

teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez merytorycznie przygotowanych 
pracowników ZKM, szkoleń stanowiskowych. 

2.   Pracownik odbywa słuŜbę zgodnie z programem słuŜby przygotowawczej ustalonej przez 
Dyrektora ZKM. 

 
§ 4. 

1. SłuŜba przygotowawcza trwa nie dłuŜej niŜ 3 miesiące. 
2. Zajęcia w ramach słuŜby przygotowawczej, prowadzone są w godzinach pracy ZKM 

w miejscu wynikającym z programu słuŜby przygotowawczej. 



 
§ 5. 

1. SłuŜbę przygotowawczą kończy egzamin składający się z części ustnej. W celu dokonania 
oceny pracownika powoływana jest komisja egzaminacyjna. 

2. Do zadań Komisji naleŜy: 
1) określenie sposobu przeprowadzenia egzaminu, 
2) wystawienie oceny z egzaminu, 
3) ustalenie wyniku egzaminu, 
4) sporządzenie protokołu z egzaminu. 

 
§ 6. 

Po ustaleniu przez Komisję oceny, pracownik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu słuŜby 
przygotowawczej z wynikiem pozytywnym lub wynikiem negatywnym. 
 

§ 7. 
Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia w ZKM. 
 

§ 8. 
Dyrektor ZKM planuje i organizuje przebieg słuŜby przygotowawczej w formie harmonogramu 
stanowiącego integralną część programu słuŜby przygotowawczej  
 
 

ROZDZIAŁ II 
 

Szczegółowy sposób przeprowadzania w ZKM słuŜby przygotowawczej i organizowania 
egzaminu kończącego tą słuŜbę. 

 
§ 9. 

SłuŜba przygotowawcza przebiega na podstawie programu słuŜby przygotowawczej ustalonego 
przez Dyrektora ZKM.            

 
§ 10. 

Program słuŜby przygotowawczej składa się z: 
1) opisu stanowiska i zakresu czynności realizowanych na stanowisku, na którym 

przeprowadzana jest słuŜba przygotowawcza, 
2) szczegółowego opisu zagadnień z jakimi zapoznawany będzie pracownik w ramach 

słuŜby przygotowawczej, 
3) wskazania form w jakich przeprowadzana będzie słuŜba przygotowawcza na danym 

stanowisku, 
4) określenia innych niŜ wskazane w pkt 3 stanowisk, w tym takŜe w innych jednostkach 

organizacyjnych ZKM, na których będą odbywać się szkolenia lub zajęcia praktyczne, 
5) harmonogramu słuŜby przygotowawczej. 

 
§ 11. 

W ramach programu słuŜby przygotowawczej naleŜy zapoznać pracownika z następującymi 
zagadnieniami: 

1) status, struktura i zadania ZKM, 



2) status pracownika samorządowego, 
3) zarządzanie informacją w szczególności danymi osobowymi, informacjami 

niejawnymi i informacją publiczną, 
4) finanse ZKM oraz zagadnienia związane z dyscypliną finansów publicznych i 

wydatkowaniem środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień 
publicznych, 

5) zasady sporządzania dokumentacji i jej obieg na bazie instrukcji kancelaryjnej ze 
szczególnym uwzględnieniem elektronicznego obiegu dokumentów, 

6) procedury administracyjne, z uwzględnieniem tych stosowanych na stanowisku, na 
którym przeprowadzana jest słuŜba przygotowawcza, 

7) organizacja działalności ZKM w tym Regulamin Organizacyjny ZKM oraz 
Regulamin pracy w ZKM, 

8) materialno – prawne podstawy wykonywania zadań przez jednostkę organizacyjną  
w której prowadzona jest słuŜba przygotowawcza, 

9) kultura wykonywania pracy.  
 

§ 12. 
Do podstawowych form słuŜby przygotowawczej naleŜy:  
1) samokształcenie, w ramach którego pracownik zobowiązany jest zapoznać się  

z zagadnieniami, o których mowa w § 11 we własnym zakresie, 
2) zajęcia teoretyczne w ramach, których omówione winny być powyŜsze zagadnienia, 
3) zajęcia praktyczne na stanowisku, na którym prowadzona jest słuŜba przygotowawcza 

oraz na innych stanowiskach w ZKM, słuŜące pozyskaniu przez pracownika 
umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej. 

 
§ 13. 

1. Kierowanie i sprawowanie opieki nad słuŜbą przygotowawczą naleŜy do opiekuna 
wyznaczanego przez Dyrektora. 

2. Opiekunem słuŜby przygotowawczej w ZKM moŜe być pracownik o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych 

3. Do zadań opiekuna naleŜy w szczególności: 
1) realizacja celów słuŜby przygotowawczej zgodnie z jej programem, 
2) wspomaganie w wykonywaniu przez pracownika jego bieŜących obowiązków, 

wynikających z programu słuŜby przygotowawczej, 
3) wspieranie pracownika w rozwijaniu umiejętności koniecznych na danym stanowisku. 

4. Opiekun zasiada w składzie komisji, o której mowa w § 5. 
 

§ 14. 
Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu kończącego słuŜbę przygotowawczą ustala 
Dyrektor ZKM na co najmniej 20-dni przed egzaminem, zawiadamiając o tym opiekuna słuŜby 
przygotowawczej i pracownika odbywającego słuŜbę przygotowawczą. 
 

§ 15. 
Egzamin polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminacyjnej w czasie której, członkowie 
Komisji zadają pytania obejmujące zagadnienia słuŜby przygotowawczej.  
 
 



§ 16. 
Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego słuŜbę przygotowawczą sporządza się protokół, 
podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji. 
 

§ 17. 
1. Na podstawie protokołu, o którym mowa w § 16 Dyrektor wydaje pracownikowi 

zaświadczenie o ukończeniu słuŜby przygotowawczej z podaniem wyniku egzaminu, którego 
wzór stanowi załącznik nr 1. 

2. Osoba zwolniona z obowiązku odbycia słuŜby przygotowawczej otrzymuje zaświadczenie, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2. 

3. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 sporządza się w dwóch egzemplarzach,  
z których jeden włącza się do akt osobowych pracownika , a drugi otrzymuje pracownik. 

 
§ 18. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
 
 

Zaświadczenie Nr ….. 
O UKOŃCZENIU SŁUśBY PRZYGOTOWAWCZEJ I WYNIKU EGZAMINU 

 
Pan/i 
……………………………………………………………………………………………………… 
urodzony/a w dniu …………………………………………………………………………………. 
w okresie od dnia ………………………………………. do dnia ………………………………... 
odbył/a w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 
 

słuŜbę przygotowawczą 
 

przewidzianą w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458) i w zarządzeniu nr……….Dyrektora ZKM z dnia         
………………………. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w ZKM słuŜby 
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą słuŜbę.  
SłuŜba przygotowawcza zakończyła się egzaminem z wynikiem ……………….. 
 
 
 
 
 

Dyrektor ZKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarnów, dnia ………………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 2 
 
 
 
 

Zaświadczenie Nr 
O ZWOLNIENIU Z OBOWIAZKU ODBYCIA SŁU śBY PRZYGOTOWAWCZEJ 

I  WYNIKU EGZAMINU  
Pan/i 
……………………………………………………………………………………………………… 
urodzony/a w dniu …………………………………………………………………………………. 
w okresie od dnia ………………………………………. do dnia ………………………………… 
został/a zwolniony/a z obowiązku odbycia w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 
 

słuŜby przygotowawczej 
 
przewidzianej w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458) i w zarządzeniu nr ……….  Dyrektora ZKM z dnia 
……………….w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w ZKM słuŜby 
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą słuŜbę. 
 
Egzamin zdał/a z wynikiem………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor ZKM 
 
 
 
 
 
 

Tarnów, dnia ………………..………… 
 
 
 


