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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1  Niniejsza Procedura określa sposób przeprowadzania w Zarządzie Zieleni 

Miejskiej w Łodzi słuŜby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu końcowego dla 
pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym 
kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).  

2. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem słuŜby przygotowawczej i przeprowadzaniem 
egzaminów końcowych sprawuje Dział Kadr i Płac. 

 
§ 2. Ilekroć w treści niniejszej Procedury jest mowa o: 

1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.);  

2) Dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi; 
3) Zarządzie – naleŜy przez to rozumieć Zarząd  Zieleni Miejskiej w Łodzi; 
4) Opiekunie – naleŜy przez to rozumieć bezpośredniego przełoŜonego pracownika  

odbywającego słuŜbę przygotowawczą lub osobę przez niego upowaŜnioną; 
5) Dziale Kadr i Płac – naleŜy przez to rozumieć Dział Kadr i Płac w Zarządzie Zieleni 

Miejskiej w Łodzi; 
6) Karcie – naleŜy przez to rozumieć Kartę słuŜby przygotowawczej. 
 

§ 3. 1. SłuŜbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem podlega kaŜdy pracownik, 
podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym 
stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy, z zastrzeŜeniem § 3 ust. 2 Procedury.  

2. SłuŜbie przygotowawczej nie podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy          
o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. 

 
§ 4. 1. Na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której 

pracownik jest zatrudniony, Dyrektor moŜe zwolnić z obowiązku odbywania słuŜby 
przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umoŜliwiają naleŜyte 
wykonywanie obowiązków słuŜbowych.  

2. Zwolnienie z odbycia słuŜby przygotowawczej nie zwalnia pracownika z obowiązku 
złoŜenia egzaminu końcowego i prowadzenia Karty. 

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

pracownika do naleŜytego wykonywania obowiązków słuŜbowych. 
2. Szkolenie w ramach słuŜby przygotowawczej składa się z dwóch części: 

1) teoretycznej – opartej na samokształceniu pracownika; 
2) praktycznej – opartej na wiedzy stanowiskowej polegającej na praktycznym zaznajamianiu 

 pracownika przez Opiekuna z zadaniami realizowanymi w danej komórce organizacyjnej 
 oraz zasadami prowadzenia niezbędnej dokumentacji (wiedza stanowiskowa). 

3. SłuŜba przygotowawcza trwa nie dłuŜej niŜ 3 miesiące i kończy się egzaminem. 
 

Rozdział II 
Organizacja słuŜby przygotowawczej w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi 

 
§ 6. 1. Z chwilą podpisania umowy o pracę pracownik Zarządu, podlegający słuŜbie 

przygotowawczej, otrzymuje z Działu Kadr i Płac pisemną informację o obowiązku jej 
odbycia. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 1 do Procedury. 



2. Dokument informacji sporządzany jest w trzech egzemplarzach: 
1)  jeden składany jest w dokumentacji Działu Kadr i Płac;  
2)  drugi doręcza się pracownikowi skierowanemu do odbycia słuŜby przygotowawczej;  
3)  trzeci doręcza się Opiekunowi. 

 
§ 7. 1. Opiekun sporządza opinię lub wniosek o zwolnienie pracownika  

ze słuŜby przygotowawczej w ciągu 14 dni po otrzymaniu informacji o konieczności odbycia 
słuŜby przygotowawczej. Wzór opinii i wniosku stanowią załącznik Nr 2 i Nr 3  
do Procedury.  

2. Opinię lub wniosek o zwolnienie ze słuŜby przygotowawczej Opiekun składa  
do Dyrektora,  za pośrednictwem Działu Kadr i Płac.  

 
§ 8. 1 Opinia zawiera informację o pracowniku oraz indywidualny plan słuŜby 

przygotowawczej. 
 2. Opinię wraz z planem akceptuje Dyrektor. 
 
§ 9. 1. Informację o wyraŜeniu przez Dyrektora zgody lub odmowy zwolnienia ze słuŜby 

przygotowawczej otrzymuje pracownik i Opiekun, za pośrednictwem Działu Kadr i Płac. 
2. W przypadku wyraŜenia zgody przez Dyrektora, pracownik otrzymuje Kartę  

z Działu Kadr i Płac. 
3. W przypadku braku zgody, Opiekun przygotowuje opinię, o której mowa  w § 7 i 8. 
 
§ 10. 1 Na podstawie opinii, Dział Kadr i Płac przygotowuje Skierowanie do słuŜby 

przygotowawczej, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku Nr 4  
do Procedury.  

2. Skierowanie sporządzane jest w trzech egzemplarzach: 
1)  jeden dla Działu Kadr i Płac;  
2)  drugi dla pracownika skierowanego do odbycia słuŜby przygotowawczej;  
3)  trzeci dla Opiekuna. 

3. Dodatkowo pracownik otrzymuje: 
1)  ramowy program słuŜby przygotowawczej stanowiący załącznik Nr 7 do Procedury; 
2)  Kartę. 
         4. Skierowanie zatwierdza Dyrektor. 

 
 

Rozdział III 
Warunki organizacji i przeprowadzania egzaminu końcowego. 

 
§ 11. 1. Po zakończeniu słuŜby przygotowawczej, a przed złoŜeniem egzaminu 

końcowego, Opiekun dokonuje sprawdzenia umiejętności pracownika przeprowadzając test  
z zakresu wiedzy: 
1)  praktycznej; 
2)  stanowiskowej. 
       2. Wyniki przeprowadzonych testów naleŜy zamieścić w Karcie. 
       3. Przystąpienie do egzaminu naleŜy zgłosić do Działu Kadr i Płac na 7 dni przed datą 
egzaminu, drogą elektroniczną na adres: kadry@zzm.lodz.pl 
       4. Do egzaminu końcowego moŜe przystąpić wyłącznie pracownik, który z obu 
egzaminów (stanowiskowego i praktycznego) uzyskał oceny pozytywne. 



       5.  Do egzaminu przystępują wszyscy pracownicy podlegający słuŜbie przygotowawczej 
(takŜe zwolnieni ze słuŜby), którzy zdali egzaminy- praktyczny i stanowiskowy oraz 
przedłoŜyli Kartę zawierającą wyniki tych egzaminów. 
       6. Weryfikacji wpisów w Karcie dokonuje członek Komisji egzaminacyjnej przed 
przystąpieniem pracownika do egzaminu końcowego.  
 

§ 12. 1. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej i ma charakter testu 
wiedzy jednokrotnego wyboru, zawierającego od 10 do 20 pytań, które dotyczą zagadnień 
będących przedmiotem szkolenia teoretycznego, znajomości aktów prawnych wskazanych              
w planie słuŜby przygotowawczej, a takŜe zagadnień realizowanych przez komórkę 
organizacyjną, w której zatrudniony jest pracownik. 

2. Termin egzaminu wyznaczany jest nie później niŜ 14 dni przed zakończeniem umowy 
o pracę. 

3. Egzamin trwa w zaleŜności od ilości pytań od 45 min. do 90 min. Czas trwania 
egzaminu ogłaszany jest najpóźniej w chwili jego rozpoczęcia. 

4. KaŜda poprawna odpowiedź jest punktowana 1 punktem.  
5. Warunkiem pozytywnego zaliczenia egzaminu jest wskazanie przez pracownika 

w trakcie egzaminu co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.  
6.  Przy ocenie pisemnych testów wiedzy oraz praktycznego testu umiejętności 

obowiązuje następująca skala ocen: 
 

Odpowiednio do testu  
i w przeliczeniu na pkt %  

(liczba poprawnie udzielonych 
odpowiedzi, uzyskanych punktów, 

stopień lub poziom wykonania  
zadań, czynności, itp.) 

Wynik pozytywny  
na poziomie: 

Wynik negatywny 
na poziomie: 

91% - 100% bardzo dobrym - 
81% - 90% dobrym - 
60% - 80% dostatecznym - 
0% - 59% - niedostatecznym 

            
 

       7. Uzyskanie przez pracownika wyniku negatywnego choćby w jednej z części egzaminu, 
odpowiednio przerywa lub kończy egzamin wynikiem negatywnym. 

8. Od wyniku egzaminu lub wyników uzyskiwanych w poszczególnych częściach 
egzaminu nie przysługuje pracownikowi odwołanie ani prawo Ŝądania ponownego 
przeprowadzenia egzaminu lub jego części celem poprawy. W razie wniesienia przez 
pracownika odwołania lub Ŝądania przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w całości lub 
w części, pozostawia się je bez rozpatrzenia załączając do dokumentów ze słuŜby 
przygotowawczej lub egzaminu, dotyczących pracownika. 

9. Organizację i przeprowadzenie egzaminu zapewnia Dział Kadr i Płac. 
10. Dział Kadr i Płac dokonuje sprawdzenia testów egzaminacyjnych oraz  sporządza 

protokół z egzaminu. 
11. Podczas egzaminu konieczna jest obecność co najmniej 2 pracowników Działu Kadr 

 i Płac.  
§ 13. 1. Z przeprowadzonego egzaminu Dział Kadr i Płac sporządza protokół, który 

zawiera imiona i nazwiska pracowników, nazwę komórki organizacyjnej, datę egzaminu, 
skład komisji egzaminacyjnej oraz tabelę stanowiącą zestawienie wyników i ocen wszystkich 
uczestników egzaminu. 



2. Protokół zatwierdza Dyrektor. 
3. Protokół przechowuje Dział Kadr i Płac.  
 
§ 14. Dział Kadr i Płac przekazuje informację o wyniku egzaminu pracownikowi oraz 

jego Opiekunowi, nie później niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty sporządzenia  protokołu. 
 
§ 15. Pozytywny wynik egzaminu kończącego słuŜbę przygotowawczą jest warunkiem 

koniecznym dalszego zatrudnienia pracownika. 
 
§ 16. 1. Pracownik, który odbył słuŜbę przygotowawczą, zakończoną pozytywnie 

złoŜonym egzaminem, otrzymuje zaświadczenie. 
2. Zaświadczenie wydawane jest w trzech egzemplarzach: 

1) jeden dla pracownika; 
2) drugi przekazywany jest do akt pracownika; 
3) trzeci pozostaje w archiwum Działu Kadr i Płac. 

3. Pracownik, zwolniony ze słuŜby przygotowawczej, który przystąpił do egzaminu, 
otrzymuje zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 9 do Procedury 

4. Pracownik, który odbył słuŜbę przygotowawczą oraz zakończył ją egzaminem, 
otrzymuje zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 10 do Procedury. 

 
 


