
 

  
 
    
 

Konferencja  

„Nowe wyzwania stojące przed samorządami terytorialnymi w zakresie 

zarządzania  usługami” 

 

Termin i miejsce: 23 marca 2011r., Warszawa, Hotel Gromada, ul. 17 Stycznia 32 

 

Program 

15.00 – 17.00 

 Otwarcie Konferencji – Kazimierz Kotowski, Prezes Zarządu ZPP 

 Zmiany w ustroju samorządów terytorialnych – odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne  

i potrzebę podnoszenia jakości usług świadczonych przez gminy, powiaty  

oraz województwa – Michał Kulesza (doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej) 

 W celu podniesienia jakości usług edukacyjnych. Konsolidacja placówek wsparcia 

uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół – Wiceminister Edukacji 

 Wykorzystanie zarządzania kompetencjami w celu doskonalenia funkcjonowania 

administracji publicznej –  Grzegorz Kubalski  

 Mapa kompetencji gmin i powiatów – narzędzie wspierające świadczenie usług przez 

samorządy terytorialne -  Bernadeta Skóbel   

 Prezentacja cyklu poradników: "Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi  

w administracji samorządowej” oraz wprowadzenie w problematykę paneli 

tematycznych  – Marek Wójcik 

17.00 – 17.30 Przerwa kawowa 

17.30 – 19.00  (warsztaty tematyczne) 

 

Warsztat: Finanse samorządów terytorialnych.  

Problematyka: Jak radzid sobie z planowaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego  w 

kontekście obowiązujących i przewidywanych procedur ostrożnościowych. 

Prowadzenie Dariusz Woźniak - Skarbnik powiatu świeckiego 

 

Warsztat:  Ochrona zdrowia.   

Zmiany zakresu praw i obowiązków władz samorządowych jako organów tworzących 

podmioty prowadzące działalnośd leczniczą. 

Samorządy terytorialne wobec kontroli zarządczej w obszarze ochrony i promocji zdrowia 

Prowadzenie: Halina Czapla 

 



Warsztat pomoc społeczna: Relacje zarządcze pomiędzy urzędem samorządowym,  

a jednostkami  organizacyjnymi pomocy społecznej.  

Problematyka:  

1. PCPR, MOPS i GOPS poza strukturą organizacyjną urzędu samorządowego  

– czy to dobre rozwiązanie? Możliwośd łączenia funkcji zarządczych wobec kilku 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.  

2. Koordynator ds. rodziny i asystent ds. rodziny – umocowanie strukturze urzędu 

samorządowego i jego relacje z jednostkami pomocy społecznej.  

Prowadzenie: Katarzyna Błaszczyk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Łobzie 

 

Warsztat: Ludzie największym kapitałem administracji samorządowej. . 

 Problematyka: 

1. Motywowanie pracowników oparte na pomiarach kompetencji 

2. Wartościowanie stanowisk pracy 

Prowadzenie: Bernadeta Skóbel i Grzegorz Kubalski – Związek Powiatów Polskich 

 

19.00 Kolacja 

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny 

Zgłoszenia: na załączonym formularzu, prosimy przesyład pocztą elektroniczną na adres: 

ad@zpp.pl w terminie do dnia 15 marca br. Liczba miejsc ograniczona 

mailto:ad@zpp.pl

