
 

 

 
Program ogólny  

szkolenia zawodowego wewnętrznego 
„Pracownik administracji samorządowej  

– 3 moduły”  

(Wersja 1.1) 

1. Opis szkolenia 
Szkolenie „Pracownik administracji samorządowej – 3 moduły” przeznaczone jest dla osób 

zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie funkcjonowania administracji 

samorządowej. Uczestnicy/ki biorący/e udział w szkoleniu, oprócz ogólnej wiedzy z zakresu 

działania administracji samorządowej, zdobędą wiadomości z zakresu funkcjonowania 

jednostek kultury oraz oświaty, a także służby zdrowia i pomocy społecznej. Moduły 

dotyczące funkcjonowania poszczególnych służb administracji samorządowej stanowić będą 

moduły do wyboru. 

2. Czas trwania oraz sposób realizacji 
1. Szkolenie liczy 60 godzin, na które składa się realizacja dwóch modułów: ogólnego (40 

godzin) oraz specjalistycznego do wyboru (20 godzin). 

2. Sposób realizacji szkolenia: 10 spotkań x 6 godzin dydaktycznych (60 godzin). 

3. Metodyka zajęć: zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne (ćwiczenia).  

4. Wymagania wstępne, sylwetka Uczestnika/-czki Projektu 
1. Uwzględnienie potrzeby szkoleniowej w Indywidualnym Planie Działania. 

2. Predyspozycje, zainteresowania lub doświadczenie zawodowe z zakresu działalności 

administracyjnej oraz odpowiedni poziom wykształcenia umożliwiający podjęcie zatrudnienia 

w administracji samorządowej. 

3. Kurs przeznaczony jest dla Uczestników/-czek Projektu poszukujących zatrudnienia na 

stanowisku pracownika administracji samorządowej w dziedzinach kultury, oświaty, służby 

zdrowia  i pomocy społecznej. 

 

 

 



 

 

 

4. Program szkolenia 
Szkolenie składa się z następujących modułów tematycznych: Moduł ogólny „Profesjonalny 

pracownik administracji samorządowej” (40 godzin): 

 

1. Aspekty prawne funkcjonowania administracji samorządowej (Kodeks postępowania 

administracyjnego, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie 

powiatowym, Ustawa o samorządzie wojewódzkim, Ustawa o pracownikach 

samorządowych).  

2. Zarządzanie biurem/kancelarią w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (zawiera wzór instrukcji kancelaryjnej) 

3. Obsługa biura/sekretariatu 

4. Sporządzanie pism (w tym zastosowanie profesjonalnych funkcji edytora tekstu) 

5. Zarządzanie dokumentacją (rejestracja, przepływ, archiwizacja) 

6. Obsługa komputera przy wykonywaniu czynności administracyjnych 

7. Obsługa urządzeń biurowych 

8. Obsługa klienta 

9. Ochrona danych osobowych w JST 

 

I. Moduł specjalistyczny (do wybory jeden z trzech modułów, 20 godzin): 

II a. Funkcjonowanie administracji samorządowej w jednostkach kultury: 

1. Podstawy prawne regulujące działalność jednostek kultury. 

2. Kontakty z instytucjami i organizacjami kulturalnymi 

3. Organizowanie imprez kulturalnych (np. koncerty, spotkania, wystawy)  

II b. Funkcjonowanie administracji samorządowej w jednostkach oświaty: 

1. Podstawy prawne regulujące działalność jednostek oświaty 

2. Kontakty z instytucjami i organizacjami edukacyjnymi 

3. Organizowanie imprez edukacyjnych (np.  czytelnicze, wystawy, koła zainteresowań, 

wydarzenia popularyzacyjne)  

II c. Funkcjonowanie administracji samorządowej w służbie zdrowia oraz pomocy społecznej: 

1. Podstawy prawne regulujące działalność służby zdrowia oraz pomocy społecznej 

2. Zarządzanie recepcją w służbie zdrowia oraz tworzenie ewidencji pacjentów 

3. Zarządzenie sekretariatem jednostki pomocy społecznej. 



 

 

 

5. Plan nauczania 
 

Tematy Godziny 

Profesjonalny pracownik administracyjny – moduł ogólny 

 

40 

Administracja samorządowa w jednostkach kultury – moduł do wyboru 

 

20 Administracja samorządowa w jednostkach oświaty – moduł do wyboru 

 

Administracja samorządowa w służbie zdrowia i pomocy społecznej – moduł do wyboru 

 

Razem 60 

6. Cele kształcenia 

Cel ogólny 

Celem ogólnym szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania 

administracji samorządowej.  

Cel szczegółowy 

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/Uczestniczka będzie przygotowany do pracy  

w biurze/sekretariacie instytucji oświatowej, kulturalnej,  instytucji służby zdrowia lub 

pomocy społecznej. 

7. Warunki zaliczenia kursu 
1. Szkolenie kończy się sprawdzianem kompetencji i umiejętności z zakresu tematyki szkolenia – 

testem wiedzy i/lub zadaniem kontrolnym. 

2. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zdobycie ze sprawdzianu minimum 70% możliwych do 

zdobycia punktów (ocena dotyczy testu wiedzy i/lub zadania kontrolnego). 

3. Do sprawdzianu zostaje dopuszczona osoba, która w czasie trwania szkolenia spełniła 

następujące warunki: 

 frekwencja minimum 80%; 

 systematyczna i rzetelna praca w czasie zajęć; 

 odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć. 

4. Po zaliczeniu szkolenia osoba kończąca go dostaje „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”. 

5. Jeśli osoba nie uzyska zaliczenia, możliwa jest poprawa sprawdzianu w terminie 30 dni od 

zakończenia zajęć (dopuszcza się formę zdalną sprawdzianu). Jeżeli w drugim terminie osoba 

także nie uzyska zaliczenia, dostaje „Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu”. 

6. Warunkiem otrzymania „Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu” jest frekwencja między 

50 % a 80. 

 

 

 



 

 

 

8. Dodatkowe wytyczne dla szkolenia 
1. Osadzenie tematyki kursu w kontekście aktywizacji zawodowej Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu. 

2. Uwzględnienie aspektów aktywizacji zawodowej w praktyce (podczas przygotowania ćwiczeń  

i zadań). 

 


