
ZARZĄDZENIE NR 94/2022 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu szkoleń na rok 2023 

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 1526), art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r. 
poz. 530) oraz Zarządzenia Nr 125/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia 
polityki szkoleniowej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustalam plan szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku na rok 2023, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Priorytetem w polityce szkoleniowej na rok 2023 są szkolenia grupowe w zakresie: 

1) obsługa zintegrowanych systemów ESOD-Intradok z e-PUAP, 

2) kodeks postępowania administracyjnego, 

3) ochrona danych osobowych, 

4) ocenianie pracowników, przeprowadzanie rozmów oceniających. 

§ 2. W pozostałych sprawach zastosowanie ma Zarządzenie Nr 125/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 
23 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia polityki szkoleniowej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

  Z up. STAROSTY 
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk 

WICESTAROSTA 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2022 

Starosty Kłodzkiego 

z dnia 14 grudnia 2022 r. 

Plan szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Kłodzku na rok 2023 

L.p. Rodzaj 
szkolenia Temat szkolenia Wydział/ 

Referat 

1. specjalistyczne Opłata skarbowa ZPAiB 
2. specjalistyczne Kodeks postępowania administracyjnego  ZPAiB 
3. specjalistyczne Ustawa Prawo budowlane ZPAiB 
4. specjalistyczne Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ZPAiB 

5. specjalistyczne 
Ustawa prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 

ZPAiB 

6. specjalistyczne Dostęp do informacji publicznej ZPAiB 

7. specjalistyczne Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ZPAiB 

8. specjalistyczne Ustawa o własności lokali i o spółdzielniach mieszkaniowych ZPAiB 
9. specjalistyczne Prawo wodne ZPAiB 

10. specjalistyczne Komunikacja interpersonalna w środowisku pracy PZON 
11. specjalistyczne Pierwsza pomoc PZON 
12. specjalistyczne Ochrona danych osobowych PZON 
13. specjalistyczne KPA w procedurze orzeczniczej  PZON 
14. specjalistyczne Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne RzK 
15. specjalistyczne Sprzedaż konsumencka: rękojmia i gwarancja  RzK 
16. specjalistyczne Ustawa o prawach konsumenta  RzK 
17. specjalistyczne Ustawa o petycjach   ORG.BR 
18. specjalistyczne Oświadczenia majątkowe radnych  ORG.BR 
19. specjalistyczne Rozpatrywanie skarg i wniosków  ORG.BR 

20. specjalistyczne Informacja publiczna w kontekście ochrony danych osobowych i danych 
wrażliwych  ORG.BR 

21. Specjalistyczne Obsługa klienta ORG.KK 
22. Specjalistyczne Prawo pracy ORG.KK 
23. specjalistyczne Przepisy dot. pracowników samorządowych ORG.KK 

24. specjalistyczne Zatrudnianie, zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych w tym 
oświatowych ORG.KK 

25. specjalistyczne Oświadczenia majątkowe ORG.KK 
26. specjalistyczne Skargi, wnioski, petycje ORG.KK 
27. specjalistyczne Pracownicze Plany Kapitałowe ORG.KK 
28. specjalistyczne Współpraca ze związkami zawodowymi ORG.KK 
29. specjalistyczne Ochrona danych osobowych ORG.KK 
30. specjalistyczne Biuletyn informacji publicznej ORG.KK 
31. specjalistyczne Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ORG.KK 

32. specjalistyczne Gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych, 
inwentaryzacja w jst ORG.AG 

33. specjalistyczne Środki trwałe w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie 
podatkowym i bilansowym ORG.AG 
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34. specjalistyczne Koordynator ds. dostępności ORG.AG 

35. specjalistyczne Administrowanie budynkami, zmiany w prawie budowlanym w zakresie kontroli 
budynków ORG.AG 

36. specjalistyczne Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w 
praktyce ORG.AG 

37. specjalistyczne Zamówienia publiczne ORG.ZAP/NI 
38. specjalistyczne Prawo budowlane  ORG.ZAP/NI 
39. specjalistyczne Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych ORG.ZAP/NI 
40. specjalistyczne Targi budowlane ORG.ZAP/NI 
41. specjalistyczne Realizacja procesu inwestycyjnego przez administrację publiczną ORG.ZAP/NI 
42. specjalistyczne Zamówienia publiczne, w tym naruszenie dyscypliny finansów publicznych w ZP AWK 
43. specjalistyczne Audyt Wewnętrzny w organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne. AWK 
44. specjalistyczne Prawo pracy AWK 
45. specjalistyczne Kodeks postępowania administracyjnego AWK 
46. specjalistyczne Prawo ochrony środowiska  OŚR 
47. specjalistyczne Pozwolenia zintegrowane OŚR 
48. specjalistyczne Ochrona powietrza OŚR 
49. specjalistyczne Prawo ochrony przyrody OŚR 
50. specjalistyczne Odpady OŚR 
51. specjalistyczne Łowiectwo i leśnictwo  OŚR 
52. specjalistyczne Ochrona i rekultywacja gruntów  OŚR 

53. specjalistyczne Podatek VAT w JST – JPK, rejestry sprzedaży i zakupu, prewspółczynniki i WSS 
(centralizacyjna)  WFB 

54. specjalistyczne Projekt budżetu JST, budżet JST, zmiany budżetu JST WFB 
55. specjalistyczne Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, WPF, zmiany WPF, symulacje WPF WFB 
56. specjalistyczne Sprawozdawczość budżetowa, w zakresie operacji finansowych oraz finansowa WFB 

57. specjalistyczne 

Ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości i akty wykonawcze do 
w/w ustaw, w tym m.in. rozporządzenia w sprawie:  
- rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
- sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i 
samorządowych zakładów budżetowych, 
- szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

WFB 

58. specjalistyczne Informatyczny system obsługi budżetów samorządów terytorialnych Besti@ WFB 
59. specjalistyczne Windykacja należności: Skarbu Państwa i pozostałych WFB 

60. specjalistyczne Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2022 r. oraz otwarcie ksiąg 2023 r. w 
jednostkach sektora finansów publicznych WFB 

61. specjalistyczne Klasyfikacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych WFB 
62. specjalistyczne Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych WFB 
63. specjalistyczne Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych WFB 
64. specjalistyczne Księgowość projektów unijnych (księgowanie, rozliczanie, dokumentowanie) WFB 

65. specjalistyczne Rozliczenia w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 
oraz Pracownicze Plany Kapitałowe WFB 

66. specjalistyczne Naliczanie i wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego WFB 
67. specjalistyczne Podatek dochodowy od osób fizycznych WFB 
68. specjalistyczne Polityka rachunkowości jst WFB 
69. specjalistyczne Ustawa o gospodarce nieruchomościami GN 

70. specjalistyczne 
Ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie ustawy o 
realizacji inwestycji drogowych, wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych 
nieruchomości 

GN 
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71. specjalistyczne Przetargi na zbycie nieruchomości publicznych GN 
72. specjalistyczne Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności GN 
73. specjalistyczne Ustanawianie służebności gruntowych  GN 
74. specjalistyczne ERGO – zakładka Gospodarowanie Nieruchomościami  GN 

75. specjalistyczne 
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Przepisy wprowadzające ustawę o 
Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie nabywania mienia przez Skarb 
Państwa  po podmiotach wykreślonych  

GN 

76. specjalistyczne Prawo wodne GN 
77. specjalistyczne Ochrona informacji niejawnych ZKB 
78. specjalistyczne Zdrowie publiczne ZKB 
79. specjalistyczne Opieka społeczna ZKB 
80. specjalistyczne Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ZKB 
81. specjalistyczne Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ZKB 
82. specjalistyczne Obsługa SI Promień ZKB 
83. specjalistyczne Szkolenie obronne ZKB 
84. specjalistyczne Biuro rzeczy znalezionych ZKB 
85. specjalistyczne Zarządzanie kryzysowe ZKB 

86. specjalistyczne Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2023 r. oraz otwarcie roku 2024 r. w 
jednostkach oświatowych w programie Vulcan OSW 

87. specjalistyczne 

Zmiany w przepisach o Rachunkowości, klasyfikacja budżetowa, podatek VAT, 
polityka rachunkowości 
 Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych 

OSW 

88. specjalistyczne Rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE OSW 

89. specjalistyczne Klasyfikacja środków trwałych, wartości niematerialnych  
i prawnych. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych OSW 

90. specjalistyczne Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych OSW 

91. specjalistyczne Prawidłowość wystawianych faktur VAT, faktur korygujących, not 
obciążeniowych, itp. OSW 

92. specjalistyczne Zasady prawidłowego wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i 
rozliczeniowych OSW 

93. specjalistyczne Zasady opłacania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, 
FGŚP OSW 

94. specjalistyczne Program płatnik- import dokumentacji korygującej OSW 

95. specjalistyczne Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, macierzyństwa 
oraz wypadku przy pracy. Ogólne zasady ustalenia podstaw wymiaru OSW 

96. specjalistyczne Konsultacje – Vulcan dla lepszej oświaty OSW 
97. specjalistyczne Weryfikacja danych zawartych w formularzu PIT11 OSW 
98. specjalistyczne Eksport danych do systemu eDeklaracje OSW 
99. specjalistyczne Korekty w rozliczeniach płacowych OSW 

100. specjalistyczne System Informacji Oświatowej w JST OSW 
101. specjalistyczne Zmiany w prawie oświatowym OSW 
102. specjalistyczne Rozliczanie dotacji oświatowych OSW 
103. specjalistyczne Skuteczne zarządzanie zespołem OSW 
104. specjalistyczne Wspieranie i resocjalizacja nieletnich OSW 
105. specjalistyczne Komunikacja i praca w zespole KTD 
106. specjalistyczne Profesjonalna i efektywna obsługa klienta, w tym trudnego  KTD 
107. specjalistyczne Prawo o ruchu drogowym  KTD 
108. specjalistyczne Rejestracja pojazdów KTD 
109. specjalistyczne Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami KTD 
110. specjalistyczne Kurs języka obcego – język angielski, czeski RPK 
111. specjalistyczne Obsługa programu Power Point RPK 
112. specjalistyczne Kurs podstawowej obsługi programów graficznych np. Corel, Photo shop itp. RPK 
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113. specjalistyczne 
Współpraca starostwa z organizacjami pozarządowymi (ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa Prawo o stowarzyszeniach, 
ustawa o sporcie) 

RPK 

114. specjalistyczne Pozyskiwanie funduszy europejskich  RPK 

115. specjalistyczne Szkolenie z zakresu rozwoju turystyki i wykorzystywania nowoczesnych 
instrumentów promocji RPK 

116. specjalistyczne Szkolenia z zakresu prowadzenia polityki rozwoju regionalnego oraz 
opracowania dokumentów strategicznych RPK 

117. specjalistyczne Szkolenie z zakresu wystąpień publicznych i protokołu dyplomatycznego RPK 
118. specjalistyczne Szkolenia i kursy z zakresu GIS GK 

119. specjalistyczne 
Stosowanie i kontrola pomiarów GPS oraz zmiany regulujące sporządzanie 
dokumentacji geodezyjnej podlegającej włączeniu do zasobu geodezyjno-
kartograficznego 

GK 

120. specjalistyczne Ewidencja gruntów i budynków – prowadzenie i aktualizacja GK 
121. specjalistyczne Geodezja i kartografia GK 

122. specjalistyczne 
Aplikacja ERGO i Geomedia oraz pomocnicze w realizacji zadań związanych z 
prowadzeniem i udostępnianiem baz danych systemu PODGiK/prowadzeniem 
mapy numerycznej 

GK 

123. specjalistyczne Obsługa i administracja systemów informacji przestrzennej, zagadnienia 
związane z kierunkami ich rozwoju GK 

124. specjalistyczne Uzgodnienia opracowań kierowanych na narady koordynacyjne GK 
125. specjalistyczne Kurs przygotowawczy oraz egzaminy na uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2 GK 

126. specjalistyczne Zmiany w kodeksie cywilnym, postępowania cywilnego oraz kodeksie 
postępowania administracyjnego OP 

127. specjalistyczne Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego OP 
128. specjalistyczne Konwent Informatyków Dolnego Śląska ORG.INF 
129. specjalistyczne Certyfikowane szkolenie Veeam backup ORG.INF 
130. specjalistyczne Backup Acronis  ORG.INF 
131. specjalistyczne Zarządzanie macierzą Netapp ORG.INF 
132. specjalistyczne Szkolenie DELL ORG.INF 
133. specjalistyczne Konferencja bezpieczeństwa sieciowego Sonicwall i Extreme Networks ORG.INF 
134. specjalistyczne Forum kierowników IT w administracji ORG.INF 

135. specjalistyczne Prawo geologiczne i górnicze – geologia, hydrogeologia, geologia inżynierska, 
geologia złożowa (koncesje) PG 

136. specjalistyczne Czysta energia odnawialna – geotermia, ciepło Ziemi PG 

137. specjalistyczne Lokalizacja inwestycji oraz warunków zabudowy na terenach górniczych oraz 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi PG 

138. specjalistyczne Wydawanie decyzji administracyjnych – wszczęcie postępowania, postępowanie 
wyjaśniające, przygotowawcze i wydanie decyzji PG 
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