
ZARZĄDZENIE NR 10 714/05/IV/S 
PREZYDENTA MIASTA GDYNI 
z dnia 29 sierpnia 2005 roku 

 
w sprawie Instrukcji postępowania w sprawach związanych ze szkoleniami 

pracowników Urzędu Miasta Gdyni 
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) zarządza się, co 
następuje: 
 
§ 1. Ustala się Instrukcję postępowania w sprawach związanych ze szkoleniami 
pracowników Urzędu Miasta Gdyni, stanowiącą załącznik do zarządzenia.  
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Urzędu Miasta 
Gdyni. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 

PREZYDENT MIASTA GDYNI 
 
 

dr Wojciech Szczurek 
 
 

                                            
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203. 



Załącznik do  
zarządzenia nr 10 714/05/IV/S 

Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 29 sierpnia 2005 roku 

 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE 

SZKOLENIAMI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA GDYNI 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Niniejsza instrukcja reguluje sprawy: 
1) bazy firm szkoleniowych,  
2) kierowania pracowników na szkolenia, w tym na szkolenia z zakresu etyki 

w życiu publicznym, 
3) kart szkoleń, 
4) oceny szkoleń, 
5) ewidencji i zbioru materiałów szkoleniowych.  
§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 
1) „Wydziale Kadr” - należy przez to rozumieć Wydział Kadr i Szkoleń, 
2) „pracowniku” – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miasta Gdyni.  

Rozdział 2 
Baza firm szkoleniowych 

 
§ 3. 1. W celu systematyzacji wiedzy o podmiotach wyspecjalizowanych 
w prowadzeniu szkoleń (firmach szkoleniowych), Wydział Kadr prowadzi bazę firm 
szkoleniowych, zwaną dalej „bazą”, zawierającą następujące informacje:  
1) nazwa i dane teleadresowe firmy szkoleniowej, 
2) tematyka ofert składanych przez firmę szkoleniową, 
3) imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie, 
4) terminy szkoleń, 
5) ogólna średnia ocena danego szkolenia, 
6) średnia ocena szkoleń przeprowadzonych przez daną firmę szkoleniową.  
2. Baza prowadzona jest w wersji elektronicznej, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.  
§ 4. Informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wydział Kadr umieszcza w 
portalu internetowym Miasta Gdyni.  



 
Rozdział 3 

Kierowanie pracowników na szkolenia 
§ 5. Celem regulacji zawartych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie ciągłości 
działań zmierzających do poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji 
pracowników.  
§ 6. Do 10 sierpnia każdego roku kierownik komórki organizacyjnej dokonuje analizy 
potrzeb szkoleniowych w tej komórce, a następnie wypełnia druk „Zgłoszenie potrzeb 
szkoleniowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji, 
i niezwłocznie przekazuje go do Wydziału Kadr. 
§ 7. Do 25 sierpnia każdego roku Wydział Kadr, na podstawie zgłoszeń potrzeb 
szkoleniowych, o których mowa w § 6, sporządza i prowadzi plan szkoleń 
pracowników na kolejny rok.  
§ 8. 1. W przypadku złożenia w Urzędzie oferty przez firmę szkoleniową, Wydział 
Kadr wpisuje do bazy dane zawarte w ofercie, a następnie analizuje ofertę 
i przekazuje ją kierownikom komórek organizacyjnych właściwych ze względu na 
tematykę szkolenia, o której mowa w ofercie, szczególnie tych, których potrzeby 
szkoleniowe zostały ujęte w planie szkoleń, o którym mowa w § 7.  
2. Kierownik komórki organizacyjnej analizuje otrzymaną ofertę, biorąc pod uwagę 
potrzeby szkoleniowe w tej komórce organizacyjnej.  
3. Jeżeli kierownik komórki organizacyjnej stwierdzi, że otrzymana oferta odpowiada 
potrzebom szkoleniowym w tej komórce, niezwłocznie przekazuje do Wydziału Kadr 
imienne zgłoszenie pracownika (pracowników) do szkolenia.  
§ 9. 1. W razie wystąpienia wcześniej nieprzewidzianych, uzasadnionych potrzeb, 
kierownik komórki organizacyjnej zgłasza do Wydziału Kadr zapotrzebowanie 
szkolenia, określając tematykę i termin szkolenia oraz liczbę pracowników, których 
należy nim objąć.  
2. Wydział Kadr przygotowuje propozycję oferty odpowiadającej zapotrzebowaniu na 
podstawie: 
1) bazy, a w braku odpowiedniej oferty, 
2) danych uzyskanych z innych źródeł.  
- i przekazuje ją kierownikowi komórki organizacyjnej. 
3. Jeżeli kierownik komórki organizacyjnej stwierdzi, że propozycja oferty odpowiada 
zapotrzebowaniu, niezwłocznie przekazuje do Wydziału Kadr imienne zgłoszenie 
pracownika (pracowników) do szkolenia.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Wydział Kadr wpisuje do bazy 
uzyskane dane. 
§ 10. 1. W celu zapewnienia przejrzystego i etycznego działania pracowników oraz 
podniesienia zaufania klientów Urzędu do jego pracowników, przeprowadza się 
w Urzędzie szkolenia z zakresu etyki w życiu publicznym.  
2. Szkolenia z zakresu etyki w życiu publicznym:  
1) obejmują wszystkich pracowników, z wyłączeniem pracowników na 

stanowiskach pomocniczych i obsługi,  
2) przeprowadzane są raz do roku – w pierwszym półroczu.  
3. Minimalny czas trwania jednego szkolenia z zakresu etyki w życiu publicznym 
wynosi 4 godziny.  



4. Wydział Kadr ustala tematykę i zakres, a następnie sporządza harmonogram 
przeprowadzenia szkoleń z zakresu etyki w życiu publicznym, które podlegają 
zatwierdzeniu przez Dyrektora Urzędu.  
§ 11. Firmy szkoleniowe, ubiegające się o prowadzenie szkolenia z zakresu etyki 
w życiu publicznym, powinny spełniać następujące kryteria: 
1) posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, 
2) posiadać odpowiadający potrzebom Urzędu program szkolenia lub zapewnić 

jego opracowanie, 
3) dysponować pracownikami lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej 

realizacji programu szkolenia, w szczególności posiadającymi odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie.  

§ 12. Wydział Kadr prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
celu realizacji:  
1) planu szkoleń, o którym mowa w § 7,  
2) potrzeb, o których mowa w § 8-§ 10. 
 

Rozdział 4 
Karty szkoleń 

 
§ 13. 1. W celu ewidencjonowania szkoleń poszczególnych pracowników Wydział 
Kadr prowadzi w wersji elektronicznej dla każdego pracownika, kartę szkoleń, której 
wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji. 
2. Karty szkoleń są aktualizowane bezpośrednio po zakończonym szkoleniu.  
3. Karty szkoleń są wykorzystywane przy ocenie pracowników.  
 

Rozdział 5 
Ocena szkolenia 

§ 14. Celem regulacji zawartych w niniejszym rozdziale jest zapewnienie ciągłości 
działań zmierzających do uzyskania wiedzy o jakości i efektywności 
przeprowadzanych szkoleń.  
§ 15. 1. Po zakończeniu szkolenia Wydział Kadr przekazuje pracownikowi, który brał 
w nim udział, kartę oceny szkolenia, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
instrukcji.  
2. Pracownik wypełnia kartę oceny szkolenia i najpóźniej w terminie 3 dni przekazuje 
ją do Wydziału Kadr.  
§ 16. 1. Wydział Kadr ustala średnią ocen na kartach oceny szkolenia, wypełnionych 
przez pracowników, którzy wzięli udział w danym szkoleniu, oraz, na ich podstawie, 
ogólną średnią ocenę tego szkolenia. 
2. Jeżeli w szkoleniu brał udział jeden pracownik, średnia ocen na karcie oceny 
szkolenia jest ogólną średnią oceną tego szkolenia. 
§ 17. Wydział Kadr wpisuje ogólną średnią ocenę szkolenia do bazy oraz aktualizuje 
na jej podstawie średnią ocenę szkoleń przeprowadzonych przez daną firmę 
szkoleniową.  



§ 18. 1. W terminie 30 dni od zakończenia szkolenia Wydział Kadr przekazuje 
przełożonemu pracownika, który brał udział w tym szkoleniu, kartę oceny szkolenia 
wypełnioną przez tego pracownika. Przełożony wypełnia część karty oceny szkolenia 
o nazwie „Ocena efektywności szkolenia” i niezwłocznie przekazuje kartę do 
Wydziału Kadr.  
2. Wydział Kadr wpisuje do karty szkoleń pracownika ocenę dostosowania tematu 
szkolenia, podaną przez pracownika oraz ocenę efektywności szkolenia, podaną 
przez przełożonego.  
 
 

Rozdział 6 
Ewidencja i zbiór materiałów szkoleniowych 

 
§ 19. W celu systematyzacji wiedzy o materiałach szkoleniowych, zapewnienia ich 
jak najszerszej dostępności oraz stworzenia pracownikom możliwości 
samokształcenia, Biblioteka prowadzi ewidencję materiałów szkoleniowych, zwaną 
dalej „ewidencją” oraz zbiór materiałów szkoleniowych, zwany dalej „zbiorem”.  
§ 20. Pracownik, który w związku ze szkoleniem otrzymał materiały szkoleniowe, 
przekazuje je niezwłocznie do Biblioteki. 
§ 21. 1. Biblioteka rejestruje przekazywane materiały szkoleniowe w ewidencji, 
prowadzonej w wersji elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
niniejszej instrukcji.  
2. Po zarejestrowaniu materiałów szkoleniowych Biblioteka włącza je do zbioru.  
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do materiałów szkoleniowych pracowników, 
jeśli są im one niezbędne do wykonywania pracy. Jeśli Biblioteka uzna, że materiały 
te mogą być przydatne innym pracownikom, pracownik użycza te materiały w celu 
i na czas sporządzenia kopii, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących praw 
autorskich. 
§ 22. Biblioteka udostępnia zbiór pracownikom.  
§ 23. Nie rzadziej niż raz na pół roku Biblioteka przygotowuje na podstawie ewidencji 
i przekazuje w wersji elektronicznej do komórek organizacyjnych informację 
o materiałach szkoleniowych znajdujących się w zbiorze. 



NAZWA FIRMY 
SZKOLENIOWEJ ADRES TELEFON ZAKRES 

SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA

TERMIN 
ROZPOCZĘCIA 

SZKOLENIA 
(RR-MM-DD)

IMIĘ I NAZWISKO 
PROWADZĄCEGO 

SZKOLENIE

OGÓLNA 
ŚREDNIA 
OCENA 

SZKOLENIA

BAZA FIRM SZKOLENIOWYCH

załącznik nr 1 do Instrukcji



załącznik nr 2 do Instrukcji 

Zgłoszenie potrzeb szkoleniowych na _______ rok 

 
Nazwa komórki organizacyjnej ................................................................................................................................................................ 
 

Tematyka szkolenia: Szkolenie 
zewnętrzne1 
liczba osób 

do przeszkolenia

Szkolenie 
wewnętrzne2 
liczba osób 

do przeszkolenia 

Termin 
realizacji 
szkolenia 

zewnętrznego 
(miesiąc lub 

kwartał) 

Przewidywany 
koszt szkoleń 

ogółem 
(wewn.+ 
zewn.)3 

Planowany 
koszt 

delegacji 
służbowych

      

      

      

      

      

      

      

 
• średni koszt szkolenia zewnętrznego jednodniowego za I półrocze _____r. wynosi ______zł/osobę 
• średni koszt szkolenia zewnętrznego dwudniowego za I półrocze _____r. bez noclegu wynosi ______zł/osobę 
• średni koszt szkolenia zewnętrznego dwudniowego za I półrocze _____r. z noclegiem wynosi ______zł/osobę 
• średni koszt szkolenia wewnętrznego jednodniowego za I półrocze _____r. w siedzibie urzędu wynosi ______zł/osobę 
• średni koszt delegacji służbowej z noclegiem do Warszawy za I półrocze _____r. wynosi ______zł/osobę 
• średni koszt delegacji służbowej bez noclegu do Warszawy za I półrocze _____r. wynosi ______zł/osobę 

                                                 
1 Szkolenia przeprowadzane poza siedzibą Urzędu Miasta Gdyni. 
2 Szkolenia przeprowadzane w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni. 
3 Koszt szkolenia podaje się w oparciu o dane na temat średnich kosztów szkolenia określonych przez Wydział Kadr i Szkoleń. 



załącznik nr 3 do Instrukcji 

KARTA SZKOLEŃ PRACOWNIKA 
 

............................................................................................................................. 
(imię i nazwisko pracownika) 

 

Lp. Nazwa komórki 
organizacyjnej Temat szkolenia 

Data szkolenia / 
liczba dni 

szkoleniowych 
Firma szkoleniowa 

Nr 
zaświad-

czenia 

Ocena 
dostoso-
wania*  

Ocena 
efektyw-
ności**  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

* Proszę wpisać ocenę dostosowania tematu szkolenia podaną przez pracownika na karcie oceny szkolenia. 
** Proszę wpisać ocenę efektywności szkolenia podaną przez przełożonego na karcie oceny szkolenia. 



Załącznik nr 4 do  
Instrukcji postępowania w sprawach 

związanych ze szkoleniami pracowników 
Urzędu Miasta Gdyni 

KARTA OCENY SZKOLENIA 
 
Imię i nazwisko uczestnika szkolenia.......................................................................................................................... 
Komórka organizacyjna/stanowisko............................................................................................................................ 
Temat szkolenia........................................................................................................................................................... 
Data szkolenia............................................................................................................................................................. 
Firma szkoleniowa....................................................................................................................................................... 
Nazwisko wykładowcy................................................................................................................................................. 
 

Skala ocen Ocena szkolenia* 
1 2 3 4 5 6 

1. Szkolenie spełniło moje oczekiwania w stopniu       I. Program 
szkolenia 2. W jakim stopniu tematyka szkolenia została wyczerpana       

1. Przygotowanie merytoryczne wykładowcy       

2. Poziom przekazywanej wiedzy       
3. Utrzymanie kontaktu z grupą       
4. Umiejętność przechodzenia od teorii do praktyki       
5. Możliwość konsultacji z wykładowcą       
6. Efektywne zarządzanie czasem w trakcie szkolenia (plan 

zajęć, liczba i długość przewidzianych przerw) 
      

II. Poziom 
organizacji 
szkolenia 

7. Jakość materiałów szkoleniowych       
1.        

III. Warunki socjalne 
2.        

ŚREDNIA OCEN**  
 
Dostosowanie tematu szkolenia do zakresu obowiązków na moim stanowisku pracy oceniam na .............* 

       ....................................................... 
       (data, podpis uczestnika szkolenia) 
 
 

OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLENIA*** 
 
Czy po szkoleniu, w którym uczestniczył pracownik: 
 
odbyła się rozmowa pracownika z przełożonym    TAK   NIE  
pracownik prezentował treści, których dotyczyło szkolenie TAK   NIE  
pracownik zaproponował nowe rozwiązania  
lub nowe podejście do wykonywanych zadań   TAK   NIE  
pracownik przygotował sprawozdanie ze szkolenia  TAK   NIE  
zaobserwowano inne działania pracownika (jakie?)   TAK   NIE  
 
Jak można ocenić skutki szkolenia w zakresie realizacji obowiązków powierzonych pracownikowi? 
 

 można stwierdzić znaczny wzrost/nieznaczny wzrost/brak wzrostu wiedzy i umiejętności 
pracownika w problematyce objętej szkoleniem, 

 pracownik uzyskał wiedzę, ale mało przydatną podczas realizacji powierzonych obowiązków.  
 
Efektywność szkolenia oceniam na .........................* 
       ...................................................... 
       (data, podpis przełożonego) 
 
 
* proszę dokonać oceny szkolenia używając skali od 1 (najniższa ocena) do 6 (najwyższa ocena) 
** ustala Wydział Kadr i Szkoleń 
*** oceny efektywności szkolenia dokonuje przełożony w terminie 30 dni od daty szkolenia, w którym uczestniczył pracownik 
 
Kartę oceny szkolenia proszę po wypełnieniu zwrócić do Wydziału Kadr i Szkoleń (p 438), a materiały 
szkoleniowe proszę przekazać do Biblioteki Urzędu Miasta Gdyni. 
 



Lp. Nazwa materiałów szkoleniowych Imię i nazwisko Komórka 
organizacyjna

Data 
przekazania 
(rr-mm-dd)

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Osoba przekazująca

EWIDENCJA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
załącznik  nr 5 do Instukcji
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