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Zaproszenie do udziału w projekcie 

INSTYTUT LAUDATOR ma przyjemność zaprosić GMINY, MIASTA I STAROSTWA 

POWIATOWE do udziału w dwóch projektach finansowanych ze środków UE w ramach 

konkursów ogłoszonych przez MSWiA i umów podpisanych przez INSTYTUT LAUDATOR z 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Projekty mają charakter szkoleniowo-doradczy, a ich głównym celem jest podniesienie wiedzy i 

kompetencji urzędników urzędów samorządowych, co ma doprowadzić do sprawniejszej obsługi 

obywatela i wzmocnienia urzędu jako instytucji. 

Zajęcia prowadzone będą przez najlepszych specjalistów ze swoich dziedzin. Szkolenia dla 

wygody uczestników prowadzone będą w budynku urzędu (gminy, miasta, starostwa) w terminie 

ustalanym indywidualnie z każdym urzędem zainteresowanym udziałem w projekcie. 

Jako organizator szkoleń i realizator projektu INSTYTUT LAUDATOR zapewnia: 

 

- Organizację szkolenia (m.in. dojazd wykładowcy, niezbędny sprzęt audiowizualny), 

- Materiały dydaktyczne i akty prawne dla uczestników szkoleń, 

- Poczęstunek dla uczestników szkoleń, 

- Pomoc doradczą po zakończeniu szkoleń, 

- Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i projekcie,  

- Promocję udziału gminy/miasta/powiatu w projekcie, 

- Objęcie urzędu programem „Kompetentny urzędnik”. 

 

Minimalna grupa szkoleniowa to 15 osób (urzędników), 

**** Udział w projekcie jest bezpłatny**** 

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie lub uzyskaniem szczegółowych informacji - 

prosimy o kontakt: 

Daniel Szostek 

dyrektor ds. doradztwa 

tel.: 606 107 400; 

e-mail: daniel.szostek@laudator.pl 
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Projekt 1.:  

"Na straży jakości lokalnego prawa" 

Projekt zostanie uruchomiony 1 marca 2009r.  i od  tej daty możliwe jest przystąpienie urzędu do projektu.  

Projekt będzie trwał 18 miesięcy od wskazanej powyżej daty i w tym czasie mogą odbywać  się poniższe 

szkolenia. 

 

Projekt obejmie następujące szkolenia: 

1. Techniki i metodologia tworzenia prawa miejscowego; 

2.  Postępowanie administracyjne, wydawanie decyzji i rozstrzygnięć administracyjnych w JST; 

3. E-administracja, podpis elektroniczny i nowe technologie w procedurze administracyjnej w JST; 

4. Problematyka wydawania decyzji środowiskowych; 

 
Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do wsparcia doradczego wykładowcy-eksperta w ciągu roku 
po szkoleniu. 
 
 

 
Projekt 2.: 

„Kompetentny urzędnik, silny samorząd” 

Projekt zostanie uruchomiony 1 września 2009r. i od tej daty możliwe jest przystąpienie urzędu do 

projektu. Projekt będzie trwał 24 miesiące od wskazanej powyżej daty i w tym czasie mogą odbywać  się 

poniższe szkolenia. 

 

Projekt obejmie następujące szkolenia: 

1. Zamówienia publiczne w JST; 

2. Postępowanie administracyjne, wydawanie decyzji i rozstrzygnięć administracyjnych w JST; 

3. Podpis elektroniczny w JST/e-administracja; 

4. Fundusze UE w JST - warsztaty pisania wniosków;  

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie; 

6. Podatki lokalne; 

7. Prawo ochrony środowiska, w tym wydawanie decyzji środowiskowych; 

8. Utrzymanie porządku w gminie - zagadnienia ustawy o ochronie zwierząt;  

9. Księgowość JST; 

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do wsparcia doradczego wykładowcy-eksperta w ciągu roku 
po szkoleniu. 


