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arządzanie strategiczne to sztuka analitycznego myślenia oraz podejmowania ważnych 
decyzji ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie zasobów, jakimi w imieniu 
społeczeństwa dysponuje administracja publiczna, dla osiągania jak najwyższego 
poziomu zaspokojenia jego zbiorowych oraz indywidualnych potrzeb. To sztuka, której 
opanowanie może mieć pierwszorzędne znaczenie w okresie kryzysu finansów państwa 
i konieczności radykalnego ograniczenia wydatków publicznych.  

Oferowany program szkoleniowy jest klamrą, która spina w uporządkowaną całość 
liczne zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji kierowniczych na poziomie 
strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Odwołuje się do tej sfery działalności 
administracji rządowej i samorządowej, która nie jest związana z rutynowym 
załatwianiem urzędowych spraw, natomiast dotyczy kluczowych projektów i programów 
mających na celu osiąganie rozwoju w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej.  
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Cele i adresaci szkolenia  
Wprowadzenie uczestników w problematykę strategicznego zarządzania w jednostkach administracji 
publicznej oraz zaprezentowanie właściwych dla tej dziedziny zasad, koncepcji, rozwiązań 
metodycznych i narzędzi. Przedstawienie jednostek administracji publicznej jako struktur 
organizacyjnych, które powinny wykorzystywać sprawdzone narzędzia z zakresu zarządzania w celu 
podnoszenia na wyższy poziom sprawności swojego działania oraz redukowania kosztów. 
Uświadomienie, że zarządzanie strategiczne jest podstawowym sposobem osiągania priorytetowych 
celów rozwojowych, dzięki optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów. 

Szkolenie jest dostosowane do potrzeb osób związanych zawodowo zarówno z centralną i wojewódzką 
administracją rządową, jak i samorządową na poziomie gminy, powiatu i regionu. Adresatami szkolenia 
są w szczególności: 

• radni gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, 
• prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, 
• wyższa i średnia kadra kierownicza rządowej administracji centralnej i wojewódzkiej, 
• wyższa i średnia kadra kierownicza administracji gminnej, powiatowej i regionalnej, 
• pracownicy wydziałów strategii i kierownicy projektów, 
• pracownicy instytucji współpracujących z administracją rządową i samorządową, 
• firmy szkoleniowe i doradcze.  

Forma szkolenia Czas trwania Metody pracy 

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

Program szkolenia  

Część wykładowa  

• Klienci i interesariusze władzy 
• Specyfika zarządzania strategicznego w administracji publicznej �  
• Ustalanie strategicznych celów jednostki administracyjnej  
• Ustalanie strategicznych planów działania  
• Mapowanie strategii i ustalanie strategicznych mierników  
• Kaskadowanie strategii na poziom operacyjny  
• Tworzenie zrównoważonych kart wyników  
• Budżetowanie strategii działania  
• Wieloletnie programowanie inwestycji publicznych  
• Zarządzanie projektami w sferze publicznej  
• Mapowanie i optymalizowanie procesów pracy  
• Optymalizowanie struktur organizacyjnych i restrukturyzacje  
• Zarządzanie zmianą organizacyjną  
• Role liderów i kierowników w zarządzaniu strategicznym   

Część warsztatowa  

• Identyfikowanie interesariuszy władzy oraz ich potrzeb i oczekiwań  
• Identyfikowanie głównych i wspomagających obszarów funkcjonalnych  
• Ustalanie i kaskadowanie strategicznych celów oraz planowanie zadań  
• Mapowanie strategii i tworzenie systemów jej monitorowania  
• Planowanie i zarządzanie projektem  
• Techniki pracy grupowej i narzędzia TQM  
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Spodziewane efekty szkolenia  

• Opanowanie terminologii związanej z dziedziną zarządzania strategicznego  
• Zrozumienie znaczenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej   
• Nabycie umiejętności identyfikowania interesariuszy władzy i ich potrzeb  
• Opanowanie metodyki profesjonalnego planowania strategicznego  
• Opanowanie umiejętności mapowania strategii  
• Opanowanie umiejętności tworzenia mierników strategicznych  
• Przyswojenie zasad zarządzania przez cele  
• Opanowanie zasad budżetowania strategii  
• Opanowanie zasad wieloletniego programowania inwestycji publicznych  
• Opanowanie zasad planowania i zarządzania projektami oraz programami  
• Opanowanie zasad mapowania i optymalizowania procesów pracy  
• Opanowanie zasad planowania i zarządzania zmianą organizacyjną  

Metody pracy  

Wykłady są usystematyzowane, przejrzyste oraz bogato ilustrowane multimedialnymi prezentacjami. 
Zajęcia warsztatowe prowadzone są z pomocą studiów przypadków, konspektów, formularzy i arkuszy 
kalkulacyjnych. Optymalna liczebność grupy uczestników, pozwalająca na komfortowe i efektywne 
prowadzenie zajęć warsztatowych, to 10-15 osób.  
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