
ZARZĄDZENIE NR OR.120.1.2016
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 5 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników  Urzędu 
Miejskiego w Białej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1202 i z 2015 r. poz.1045)  zarządzam co następuje:

§ 1. W procedurze podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej  wprowadzonej 
zarządzeniem Nr OR.0152-39/10 Burmistrza Białej z dnia 29 grudnia 2010 r.  zmienionej zarządzeniem  Nr 
OR.120.54.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kierownicy referatów , pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy rozpoznają potrzeby 
szkoleniowe pracowników w kierowanym referacie, zajmowanych stanowiskach.

2. Potrzeby szkoleniowe winny  w szczególności uwzględniać:

1) indywidualne potrzeby zgłaszane przez poszczególnych pracowników w związku z koniecznością 
poznania nowych lub zmieniających się  regulacji prawnych  czy  przygotowania pracownika do 
przyjęcia nowych obowiązków czy pogłębienia wiedzy;

2) ocenę wyników pracy pracowników na podstawie protokołów z odbytych kontroli, rozstrzygnięć 
organów nadzorczych w administracyjnych postępowaniach odwoławczych , skarg i wniosków 
składanych przez mieszkańców.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 1,  po przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych w 
referacie, na samodzielnym stanowisku pracy przedkładają potrzeby szkoleniowe jako propozycje do 
rocznego ramowego planu szkoleń.

2. Potrzeby szkoleniowe, o których mowa w ust.1  przekazywane  są  Kierownikowi Referatu 
Organizacyjnego ,  corocznie w terminie do 15 listopada w oparciu o wzór  określony w załączniku nr 1 do 
niniejszej procedury.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Zgłoszone potrzeby szkoleniowe , po skompletowaniu  tworzą Roczny Ramowy Plan Szkoleń, który 
ma na celu wskazanie priorytetów szkoleniowych w danym roku oraz prawidłowe gospodarowanie środkami 
finansowymi zaplanowanymi w budżecie gminy  na  podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych 
pracowników.

2. W razie wystąpienia wcześniej nieprzewidzianych, uzasadnionych potrzeb szkoleniowych a nie 
ujętych w  Ramowym Planie Szkoleń, o którym mowa w ust. 1, pracownik może być skierowany  na 
szkolenie przy zachowaniu procedury określonej w § 8.”;

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Potrzeby szkoleniowe Kierownik Referatu Organizacyjnego  przedkłada Sekretarzowi Gminy, który 
dokonuje  ich weryfikacji i akceptacji.”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Kierownik Referatu Organizacyjnego, w oparciu o prowadzona dokumentację dot. podnoszenia 
kwalifikacji przez pracowników, sporządza roczną informację obejmującą w szczególności: realizację 
Ramowego Planu Szkoleń , ilość osób uczestniczących, uczestnictwo poszczególnych pracowników w 
szkoleniach.
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2. Informacja , o której mowa w ust.1 obejmująca rok poprzedni sporządzana jest do końca
I kwartału kolejnego roku i przedkładana jest Sekretarzowi Gminy Biała.”;

6) załącznik nr 3 do procedury otrzymuje brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem  zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
Burmistrz Białej

Edward Plicko
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Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.1.2016

Burmistrza Białej

z dnia 5 stycznia 2016 r.

Arkusz oceny szkolenia

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia …………………………………………………………..

Temat szkolenia ………………………………………………………………………………...

Data szkolenia …………………………………………………………………………………..

Podmiot prowadzący szkolenie………………………………………………………………….

Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie……………………………………………………….

Ocena szkolenia w skali 1 – 5      (   1 – ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa)

W jakim stopniu program szkolenia został zrealizowany w stosunku do jego
opisu w ofercie szkoleniowej?
Czy materiał był przedstawiany w sposób zrozumiały?
Czy w trakcie szkolenia istniała możliwość zadawania pytań i czy wykładowca udzielił 
wyczerpujących odpowiedzi?
Ocena otrzymanych materiałów szkoleniowych
Na ile szkolenie spełniło  Pani/a oczekiwanie
Organizacja i warunki szkolenia

Czy  treść szkolenia była przekazywana innym pracownikom w referacie, na szerszym forum?

tak / nie

Czy jest Pan/Pani zainteresowany w kolejnych szkoleniach  i   na jakie tematy ?

1) …………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………………………………

Inne Pani/Pana uwagi pozwalające ocenić jakość szkolenia

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………… ……………………………………………..

(  podpis  kierownika referatu)                      (  podpis  pracownika – uczestnika szkolenia)

Id: 80063AED-52C1-446E-9586-6E8EDB6A8C65. Podpisany Strona 1




