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O F E R T A  
 

  Służby publiczne partnerem – czy to mo żliwe?    
 

Zajęcia szkoleniowo-doradcze przygotowane dla pracowników administracji publicznej 
z celem zbudowania u słuchaczy kompetencji zawodowych w zakresie skutecznego/ 
efektywnego procesu współdziałania z podmiotami zewnętrznymi w realizacji zadań 
własnych w warunkach zdefiniowanych priorytetów i korzyści dla urzędu publicznego, 
właściwych etycznych i środowiskowych proporcji pomiędzy inwestycjami w zmiany, 
a koniecznością dbania o stabilność i bezpieczeństwo obywatela.  
 

    Informacje i zgłoszenia      
 

Cena udziału jednego uczestnika wynosi 4.380 PLN (w cenę wliczone są: materiały 
dydaktyczne, podręczniki, noclegi, cetering). 
 

    Opis korzy ści dla uczestników     
 

Rzadkie na rynku szkolenie uzupełniające wiedzę w obszarze rozwiązania trudności 
w znalezieniu właściwego modelu zabezpieczenia obu stron partnerstwa, co wyposaża 
uczestnika w unikalny zestaw kompetencji, stwarzający wprowadzone przez ustawę  
możliwości zapłaty przez podmiot publiczny wynagrodzenia na rzecz partnera w sposób 
odmienny niż w przypadku ustawy o zamówieniach publicznych. Uczestnicy otrzymają 
praktyczne instrukcje konieczne w kierunku własnego rozwoju i modele jak identyfikować 
korzyści podstawowe, pośrednie i ostateczne, jak je planować, wdrażać i zarządzać nimi 
w korelacji z koniecznymi do przeprowadzenia zmianami do pracy w zespole.  Uczestnicy 
otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia z oceną kompetencyjną. 
 

     Harmonogram zaj ęć szkoleniowo-warsztatowych   
 
• czas trwania: 6 dni w miesiącu (od październik  2012 roku) 
• częstotliwość zjazdów: 2 weekendy 
• czas trwania zjazdu: czwartek – piątek – sobota,  
• warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zgromadzenie 15 uczestników 
 
Zawarto ść merytoryczna: 
I. Nawiązywanie relacji interpersonalnych i budowanie efektywnej komunikacji. 

1. Zasady KOMUNIKACJI doskonałej – sztuka perswazji 
• sprawdź, czy mówię prawdę? 
• może zmienisz zdanie? 

2. ZASADY I WARUNKI tworzenia efektywnych zespołów zadaniowych. 
 

II. Partnerstwo Publiczno – Prywatne w praktyce 
• PPP – krótka historia 

o Podstawowe zasady – metoda zamówienia publicznego czy sposób 
finansowania inwestycji 

• Typy projektów 
• Uczestnicy przedsięwzięć 
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•  PPP 
• Procedura wyboru partnera prywatnego 
• Uregulowania prawne – PPP a prawo zamówień publicznych (koncesje na 

  roboty budowlane) 
• PPP – Efekty – Przykłady europejskie i krajowe 
• PPP – Szanse 
• PPP – Zagrożenia 
• Łączenie PPP z dotacjami UE 
• PPP w wybranych sektorach (przykłady krajowe) 
� opieka zdrowotna 
� transport 
� budynki publiczne 
� ochrona środowiska 
� woda i kanalizacja 
� odpady komunalne 
� sport i rekreacja 

• Wzory dokumentów (do praktycznego wykorzystania) 
III. Jak rozumieć budowę zespołu zadaniowego.  

1. Elementy kontroli  
2. Elementy oceny delegowanych zadań 
3. Efektywność zadaniowa 

IV.   Jak konstruować propozycje/oferty usług/produktów.  
1. Elementy współdziałania  
2. Elementy przepływu informacji 
3. Efektywność sprzedaży usług/produktów 

V.  Zasady funkcjonowania technik IT;  możliwości i użycie w działach głównych 1-3: 
1. Pakiet biurowy Office: arkusz kalkulacyjny Excel – wykorzystanie do analiz 

rachunkowych,  instalacja, obsługa podstawowa, konfiguracja 
2. Formularze elektroniczne: instalacja, konfiguracja, wypełnianie, drukowanie, 

zapisywanie, budowa baz danych  
3. Programy do fakturowania, archiwizowania. 

 
       Informacje o wykładowcach     

   
dr Tomasz Rachwał 
 

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki 
Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, Dyrektor Instytutu Geografii, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości 
 i Gospodarki Przestrzennej; wykładowca Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego 
(Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Zarządzania 
 i Komunikacji Społecznej); prowadzone zajęcia (wykłady i ćwiczenia):  

• dydaktyka przedsiębiorczości,  
• ekonomika miast i regionów,  
• geografia ekonomiczna,  
• geografia gospodarcza i polityczna świata,  
• geografia przemysłu i komunikacji,  
• gospodarka finansowa,  
• komunikacja interpersonalna,  
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• podstawy zarządzania,  
• podstawy gospodarki przestrzennej,  
• samorząd terytorialny,  
• system podatkowy,  
• system bankowy i ubezpieczeniowy,  
• wprowadzenie na rynek pracy,  
• zarządzanie przedsiębiorstwem i in.;  

Współautor pakietu do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych; 
współpracownik Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie edukacji ekonomicznej społeczeństwa; właściciel 
i dyrektor firmy usługowo-handlowej przez blisko 10 lat; ekspert Grupy Partnerskiej dla Edukacji Społeczno -
Ekonomicznej i Zdrowotnej. 

* 
Ewa Małysiak 
 

Rozwijam kompetencje ludzi z myślą o celu biznesowym klienta; moje doświadczenie 
wynika z 20-oletniej pracy w jednostkach budżetowych z odpowiedzialnością za HR, w tym 
za finanse. Łączę praktykę doradcy, fachowość trenera z umiejętnościami pracy w grupie. 
W zakresie doradztwa specjalizuję się w dziedzinie: budowania firm od podstaw od strony 
potrzeb pracownika i organizacji), identyfikacji i selekcji pracowników w procesie rekrutacji. 
Wspieram ludzi metodą outdooru edukacyjnego. Prowadzę szkolenia w wyżej 
wymienionych obszarach.  
Pozostałe tematy to: integracja i budowanie zespołów, kompetencji menedżerskich, 
komunikacji, motywowania i automotywacji, twórczego myślenia i wykorzystywania środków 
pomocowych, w tym UE w  rozwoju firm. Mam satysfakcję w utworzeniu 7 MŚP, które 
dobrze funkcjonują na rynku. 
Wyksz. techniczne (geolog). 2001 Certificate Great Britain – Herrick Int, „Communication 
and presentation skills in the techniques of development”, 2002 Medyczne Centrum 
Kształcenia UJ, 2005 Firma „GALEN” – Zarządzanie dla menedżerów, 2004 - 2009 
Referencje i certyfikaty w kontekście tworzenia, zarządzania projektem finansowanym ze 
środków UE, 2010 „PARP- podnoszenie kompetencji zawodowych” - certyfikat umiejętności 
trenerskich: (R:28 sztuk). Prezes Galicyjska Szkoła Zdrowia od 2003r., Przew. Grupy 
Partnerskiej dla edukacji społeczno-ekonomicznej i zdrowotnej, 2005r. 

                * 
Jerzy Trojanowski – prawnik 

 

Podejmuję się przekazać Państwu, uczestnikom zajęć szkoleniowych zawiłą wiedzę 
  prawną: tą teoretyczną i tą praktyczną.  
  Atrybutem moim jest rozwijanie własnych umiejętności poprzez praktykę – od 20 lat 
  praktykuję jako prawnik w obszarach: prowadzenia własnej firmy (od 5 maja 1994 roku)  
  oraz innych firm wraz ze wspólnikami. Posiadam doświadczenie zawodowe (od 1990 roku),  
  przede wszystkim w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w tym jako zarządca majątku  
  oraz jako likwidator. Praktyką moja obejmuje procedury i zakres: postępowania  
  podatkowego i administracyjnego. Dzięki pracy w Sądzie Rejonowym znam funkcjonowanie  
  aparatu sądowego w szczególności: problematykę rynku i obrotu wierzytelnościmi, 
praktyczną i teoretyczną zawartość procedur postępowań sądowych i administracyjno-
prawnych.    
Ukończyłem Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administarcji (katerda filozofii prawa 
z oceną 'db' – za ostatnie 25 lat w Polsce jest 150 absolwentów o tym kierunku) przenosząc 
się z Politechniki Śląskiej (1978-1996), przedłużając sobie błogi (pracowity) status studenta.   

 

* 
 
INFORMATYK 
wskazany w terminie zajęć – wybór z wolnej ręki 

 *   
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Uwaga:  
Treść zawartości merytorycznej szkoleń jest objęta zakazem jej powielania. 
Prawa autorskie: 

1. Wszystkie zawarte treści w ofercie, jak również wygłaszane podczas szkoleń treści są własnością intelektualną 
prowadzących i nie można bez ich zgody powielać ani wykorzystywać w inny sposób.  

2. Zakaz powyższy nie dotyczy cytowania autorów z powoływaniem się na źródła w merytorycznym opracowaniu 
programu. 

Jeśli odbiorca tej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej 
przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, powielanie lub jakiekolwiek inne 
wykorzystywanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli zatem wiadomość ta została odczytana omyłkowo, 
prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie nadawcy w trybie odpowiedzi na niniejszą wiadomość oraz o usunięcie 
wszystkich kopii niniejszej wiadomości. Zarząd i Rada Programowa Galicyjska Szkoła Zdrowia. 

 
 
 

UMOWA  
 

zawarta pomiędzy GALICYJSKA SZKOŁA ZDROWIA  (OPP, wpis do rejestru ‘SYRIUSZ’ instytucji 
szkoleniowych; nr 2.12/00140/2007), z siedzibą; 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 31/parter, zwanym 
dalej Organizatorem 
 
a ...................................................................................................................................................  

(nazwa podmiotu/firmy) 
 

 .....................................................................................................................................................       
(adres siedziby firmy)  

 
  ....................................................................................................................................................  

NIP/ REGON   
 

Dane kontaktowe: tel./fax., e-mail: ................................................................................................   
 

reprezentowana przez ..................................................................................................................   
 
 .....................................................................................................................................................  
zwanym dalej Zgłaszaj ącym. 

 
Ogólne warunki płatno ści i uczestnictwa w szkoleniu. 

 
Zgłaszający kieruje na szkolenie otwarte poniższe osoby:  
 

 

Nazwa szkolenia 
 

Fundamenty 
partnerstwa 

publiczno-prywatnego  

 
Termin 

 
…………….. 

l.p. Imię i nazwisko Stanowisko 
1.  

  

2.  
  

3.   

 
1. Zgłaszający zobowiązuje się opłacić szkolenie za 1 osobę w kwocie: 4.380 zł (słownie: cztery 

tysiące trzysta osiemdziesiąt) brutto (w tym VAT 23%)  i dokona wpłaty na konto: BPH PBK  
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Oddział/ Kraków, ul. Mazowiecka 25 Nr r-ku: 30 1060 0076 0000 3200 0090 3623, przez fax. 
przekaże dowód wpłaty Organizatorowi. Cała kwota za szkolenie winna być wpłacona po 
potwierdzeniu przez Organizatora udziału Zgłaszającego w szkoleniu, nie później jednak niż 3 
dni robocze przed terminem szkolenia. 

 

2. Organizator potwierdza (e-mail/faksem) udział w szkoleniu nie później niż 5 dni roboczych przed 
wyznaczonym terminem. 

 

3. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić uczestnikom 
materiały szkoleniowe, noclegi i catering, (wg oferty).  

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie podanym w punkcie 1, 
z przyczyn niezależnych. W takim przypadku Organizator proponuje w ciągu tygodnia inny 
termin realizacji szkolenia. 

 
5. Zgłaszający może wycofać zgłoszenie udziału w szkoleniu (w formie pisemnej), bez ponoszenia 

kosztów, w terminie 10 dni roboczych przed wyznaczonym terminem szkolenia. Przy rezygnacji 
do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający zapłaci 50% kwoty 
wymienionej w punkcie 1.  

 

6. W przypadku nieobecności na szkoleniu zgłoszonych osób Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot 
kwoty określonej w punkcie 1. 

 

7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w szkoleniu i uznania 
należności z zastrzeżeniem punktu 5 i 6. Niniejsza umowa staje się obowiązująca po 
potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu szkolenia przez Organizatora. Zgłaszający 
upoważnia Organizatora do wystawienia FA VAT bez podpisu. 

 

8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 
1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń. 

 
 
 

Data, miejscowość    pieczątka i podpis Zgłaszającego  
 
 

 
 

         …………………………                         ………………………………………………........... 
   
 
 

Data, miejscowość    pieczątka i podpis Organizatora  
 
 

 
 

        …………………………                         ……………………………………………………… 


