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a to, aby samorząd nie był tylko formą decentralizacji administracji państwa, musi 
korzystać on z samodzielności. Jej warunkiem, podobnie jak w dziedzinie samorządu 
gospodarczego, jest samodzielność organizacyjna i finansowa. Zakres uprawnień 
przekazanych samorządowi przez państwo zależny jest od dojrzałości społeczeństwa. 
Korzystną stroną samorządu jest bliski, bezpośredni kontakt z obywatelami. Im niższy 
szczebel organizacji samorządowej, tym kontakt ten jest bliższy, lepsze rozumienie 
potrzeb, większa łatwość decyzji szczegółowych, dostosowania do warunków życia.  
Ale również wzrasta niebezpieczeństwo nadużyć finansowych i wyzysku słabszych 
jednostek przez jednostki silniejsze. (...) Samorząd musi korzystać z pewnego zakresu 
autonomii, ale jest on zależny również od dojrzałości społeczeństwa. Kontrola państwa 
musi więc być tym bardziej ścisła i wnikliwa, im młodsza jest organizacja samorządu  
w państwie i im niższa kultura społeczna. Kontrola państwa nie może jednak posunąć 
się zbyt daleko, gdyż usuwając zanadto drastycznie nieprawidłowości, łatwo doprowadzi 
do odebrania inicjatywy, śmiałości samodzielnych poczynań, sprowadzi stagnacje ̨  
i marazm. 

Czesław Strzeszewski  
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Cele i adresaci szkolenia  
Szkolenie prezentuje metody i narzędzia służące władzom samorządowym do strategicznego 
planowania lokalnego zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako równowaga między rozwojem 
społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Koncentruje się na problematyce planowania  
i programowania działań związanych ze stymulowaniem lokalnej gospodarki, zaspokajaniem zbiorowych 
potrzeb mieszkańców, planowaniem przestrzennym, ochroną przyrody oraz polityką inwestycyjną  
i finansową jednostek samorządu terytorialnego.  

Forma szkolenia Czas trwania Metody pracy 

otwarte lub zamknięte 1 lub 2 dni (8 lub 16 godzin) wykład i zajęcia warsztatowe 

 

Szkolenie adresowane jest do osób zawodowo związanych z jednostkami samorządu terytorialnego na 
poziomie gminny (miasta), powiatu lub województwa, a w szczególności do: 

• radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, 
• prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, 
• wyższej i średniej kadry kierowniczej rządowej administracji centralnej i wojewódzkiej, 
• wyższej i średniej kadry kierowniczej administracji gminnej, powiatowej i regionalnej, 
• pracowników wydziałów strategii i kierowników projektów publicznych, 
• pracowników instytucji współpracujących z administracją rządową i samorządową, 
• firm i organizacji zajmujących się rozwijaniem kompetencji pracowników samorządowych. 

Program szkolenia  

Część wykładowa  

• Transformacja ustroju Polski  
• Klienci i interesariusze władzy  
• Zasady stymulowania zrównoważonego lokalnego rozwoju  
• Szczególne znaczenie gospodarki i zasady wspierania jej rozwoju  
• Metodyka strategicznego planowania lokalnego rozwoju  

o Metody analiz lokalnych uwarunkowań rozwojowych  
o Konsultacje społeczne i profesjonalna pomoc konsultacyjna  
o Formułowanie raportu o stanie gminy / miasta / województwa  
o Ustalanie strategicznych celów i opisywanie ich odpowiednimi miarami  
o Mapowanie strategii i tworzenie zrównoważonych kart wyników  
o Analizowanie i prognozowanie finansów jednostki samorządu terytorialnego  
o Wieloletnie programowanie inwestycji publicznych i budżetowanie zadaniowe  
o Monitorowanie i aktualizowanie strategii lokalnego rozwoju  

• Źródła finansowania inwestycji publicznych  
• Zarządzanie projektami w jednostkach samorządu terytorialnego  
• Zarządzanie procesowe i projektowanie struktur organizacyjnych  
• Zarządzanie zmianą  
• Wykorzystanie technologii informacyjnych w samorządzie terytorialnym   

Część warsztatowa  

• Identyfikowanie interesariuszy lokalnej władzy oraz ich potrzeb i oczekiwań,   
• Formułowanie składu Konwentu Rozwoju Gminy / Miasta / Województwa,  
• Metody analizy uwarunkowań realizacji strategicznych programów rozwoju,   
• Techniki pracy grupowej i narzędzia TQM,  
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• Ustalanie i kaskadowanie strategicznych celów oraz planowanie zadań,  
• Mapowanie strategii i konstruowanie zrównoważonej karty wyników (BSC),   
• Techniki planowania i zarządzania projektem,  
• Wieloletnie programowanie inwestycji komunalnych. 

Korzyści dla uczestników  

Szkolenie pozwala zrozumieć powiązania pomiędzy licznymi funkcjami kierowniczymi i decyzjami 
podejmowanymi na poziomie organów lokalnej władzy stanowiącej i wykonawczej. Obok zagadnień 
związanych z planowaniem, wiele miejsca poświęca problematyce budżetowania oraz realizowania 
przedsięwzięć projektowych. Planowanie strategiczne w sferze publicznej ma bowiem sens tylko wtedy, 
gdy ustalone plany są konsekwentnie wprowadzane w życie. 
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