
ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 7 listopada 2011 r. 
 

w sprawie ustalenia procedury wdraŜania systemu podnoszenia kwalifikacji 
pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 

 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
1. W związku ze stawianymi przed pracownikami Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, 

zwanego dalej „Urzędem” wymaganiami co do wiedzy niezbędnej na zajmowanym 
stanowisku oraz konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ułatwia się 
pracownikom podnoszenie kwalifikacji i ciągłe doskonalenie.  

2. Cel określony w § 1 realizowany jest w Urzędzie poprzez: 
1) kierowanie pracowników na róŜnego rodzaju szkolenia, 
2) samodoskonalenie z wykorzystaniem internetowego systemu prawnego  

LEX OMEGA,  materiałów szkoleniowych,  literatury  i czasopism fachowych, 
3) doradztwo na stanowisku pracy, 
4) wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami, 
5) szkolenia wewnętrzne m.in. określone w §  8  niniejszej procedury. 

3. Szkolenia poza w/w funkcją mogą być jednocześnie realizacją działań zapobiegawczych 
i korygujących. 

 
§ 2 

1. W Urzędzie tworzy się corocznie i wprowadza w Ŝycie Plan Szkoleń Pracowników 
Urzędu. Plan jest tworzony zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym 
zarządzeniu, przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb poszczególnych komórek 
organizacyjnych, środków pienięŜnych przeznaczonych na szkolenia pracowników  
w budŜecie miasta, wyników poprzednich szkoleń, istniejących braków 
kompetencyjnych, analizy obecnej i oczekiwanej wiedzy, wniosków dotyczących 
działań korygujących i działań doskonalących oraz wymagań przepisów prawa. 

2. Plan szkoleń i jego realizacja ma na celu zaspokojenie potrzeb pracowników  
i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz optymalne wykorzystanie 
posiadanych środków na finansowanie szkoleń.  

 
§ 3 

Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych 
stanowiskach pracy są zobowiązaniu złoŜyć do 15 września Plan szkoleń na rok następny  
w zakresie ujętym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wniosek naleŜy złoŜyć  
u Inspektora ds. Kadr. 

§ 4 
Sekretarz Miasta i Inspektor ds. Kadr dokonują analizy złoŜonych Planów szkoleń, o których 
mowa w § 3, pod kątem potrzeb Urzędu, priorytetów nadanych poszczególnym szkoleniom, 
analizy z poprzednich lat i środków pienięŜnych w budŜecie miasta. 
 

 § 5 
Po dokonaniu czynności przewidzianych w § 4 Inspektor ds. Kadr tworzy do końca listopada 
projekt Planu Szkoleń Pracowników dla całego Urzędu na rok przyszły, który podlega 
zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta. 



 
§ 6 

W razie potrzeby szkolenia zgodnie z Planem szkoleń lub szkolenia ponadplanowanego, 
osoba zainteresowana po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez bezpośredniego 
przełoŜonego kieruje ten wniosek do akceptacji Burmistrza Miasta lub Sekretarza Miasta. 
Następnie wniosek kierowany jest do Inspektora ds. Kadr celem zgłoszenia udziału  
w szkoleniu.  

§ 7 
1. Inspektor ds. Kadr prowadzi dokumentację odnośnie szkoleń, m.in.: 

- Plan szkoleń, 
- kserokopie zaświadczeń (certyfikatów) o odbytych szkoleniach – w aktach osobowych 

pracowników, 
- rejestr szkoleń. 

2. Rejestr szkoleń prowadzony jest w formie tabelarycznej zawierającej  w szczególności: 
- imię i nazwisko pracownika, 
- temat  szkolenia, 

      -    datę szkolenia, 
- dane firmy/instytucji szkolącej, 
- cenę szkolenia. 

 Inspektor ds. kadr zobowiązany jest na bieŜąco aktualizować rejestr szkoleń. 
3. Sekretarz Miasta sprawuje nadzór nad wszystkimi szkoleniami organizowanymi dla 
potrzeb pracowników Urzędu.  

 
§ 8 

W przypadku skierowania pracownika na szkolenie, które swoim zakresem będzie 
obejmowało pracę więcej niŜ jednej komórki organizacyjnej Urzędu (np. tematyka zamówień 
publicznych, postępowania administracyjnego) lub pracę innych pracowników z tej samej 
komórki organizacyjnej, pracownik ten jest zobowiązany do przeprowadzenia na podstawie 
swoich materiałów szkolenia wewnętrznego dla pozostałych zainteresowanych pracowników. 
MoŜe to być zrobione w krótkiej formie pisemnej, poprzez udostępnienie materiałów 
szkoleniowych z ustnym komentarzem lub wyłącznie ustnie.  
 

§ 9 
Szkolenia z zakresu bhp i ppoŜ uregulowane są odrębnymi przepisami. 
 

§ 10 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§ 11 
Traci moc Zarządzenie Nr 71/2005 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 02.12.2005 r. 
 

§ 12 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

  /-/ 
 Małgorzata Stępień-Przygoda  

 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2011 
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej  

z dnia 7 listopada 2011 r. 
 
 

PLAN SZKOLE Ń W ……. ROKU 
Komórka organizacyjna Urzędu: ……………….. 
Samodzielne stanowisko pracy:    ……………….. 
 

Lp. Imi ę i nazwisko pracownika 
lub liczba pracowników Zajmowane stanowisko Zakres tematyczny szkolenia 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

5. 
 
 

  

 
 
 

………………………………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 


