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Usługa rozwojowa 

Zasady współpracy z jednostkami samorządowymi 

dla 

Łukasz Kwiatkowski Lubelskie Centrum Obsługi Biznesu 

1. Cel edukacyjny  

Podniesienie kompetencji i umiejętności negocjacyjnych i zarządczych w kontaktach z 

jednostkami samorządowymi. 

Celem LCOB jest szeroko pojęte doradztwo biznesowe oraz edukacja, a w szczególności 

wspieranie działalności na rzecz kompleksowości świadczonych usług. Wśród klientów 

należy wyróżnić zarówno istniejące na rynku przedsiębiorstwa, które zmieniają bądź 

dywersyfikują świadczoną ofertę, realizatorzy projektów unijnych, jak również osoby 

fizyczne. Przeważająca działalność gospodarcza firmy jest oparta na kodzie PKD 82.11.Z-

działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura, podklasa obejmuje: 

działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, 

planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie 

poczty, wykonywaną na zlecenie. LCOB realizuje cele m.in.: promowanie społeczeństwa 

opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji, 

promowanie i działania na rzecz aktywnego obywatelstwa, integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, podejmowanie działań 

przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie, wspieranie i organizacja 

nauczania osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz poszukujących pracy, 

prowadzenie i wspieranie działań proekologicznych, prowadzenie działań w zakresie 

pomocy społecznej, w tym wyrównywania różnic społecznych. Z uwagi na zakres 

działalności przedsiębiorstwa niezwykle ważne jest podniesienie kompetencji                                       

i umiejętności negocjacyjnych i zarządczych w kontaktach z jednostkami samorządowymi, 

w szczególności z uwagi na to, iż stanowią oni jednego z głównych klientów firmy.  

 

2. Efekty kształcenia: 

Wiedza 

 Znajomość współczesnych narzędzi negocjacyjnych i zarządczych 

 Wiedza podstawowa z zakresu dotyczącej istoty zarządzania i HR 



 Wiedza w zakresie budowania wartości pracodawcy, utrzymania odpowiedniej 

pozycji rozmowy z trakcie negocjacji 

 Wiedza o dostępności usług publicznych 

 Wiedza w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego 

 Wiedza  oraz  nabycie  kompetencji  w  zakresie współpracy międzysektorowej 

Umiejętności 

 Umiejętność zarządzania rozmową 

 Umiejętności menadżerskie i zarządcze 

 Umiejętność rozmowy w sytuacjach trudnych – negocjacje 

 Umiejętność pozyskiwania zleceń od administracji samorządowej 

 

Kompetencje społeczne 

• Świadomość własnego wpływu na efektywność negocjacji 

• Otwartość na wzajemną współpracę w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa na 

rynku 

• Świadomość znaczenia budowania marki  

• Rozumienie znaczenia roli oporu w procesie zmian. 

• Świadomość rozwoju własnych kompetencji i ich wpływu na efektywność 

zarządzania przedsiębiorstwem 

• Otwartość na innych w procesie komunikacji interpersonalnej. 

• Rozumienie sytuacji konfliktowej w firmie. 

• Świadomość swojej roli jako osoby zarządzającej w różnych podejmowanych 

działaniach i decyzjach. 

 

3. Rodzaj usługi:  

usługa szkoleniowa grupowa 

4. Dostępność:  

szkolenie zamknięte dedykowane 

5. Szczegółowe informacje o usłudze: 

a) Czas trwania usługi: minimalnie 16 godzin lekcyjnych 

b) Usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianej jako zbiór wiedzy lub umiejętności 

lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami. 

c) Ewaluacja i badanie nabycia kwalifikacji i wiedzy.  

Proces ewaluacji i badania nabycia wiedzy obejmuje określenie stanu wejściowego za 

pomocą testu i rozmowy badawczej grupowej. Następnie na zakończenie realizacji usługi 

szkoleniowej odbędzie się test kończący. Opracowane wyniki obu zdarzeń zostaną 

podsumowane w raporcie. W okresie do 6-ciu miesięcy po zakończeniu realizacji usługi 

należy przeprowadzić ponowne badanie wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.  

6. Ramowy program usługi:  



a) Grupa docelowa 

Usługa skierowana jest do kadry kierowniczej firmy.  

b) Materiały dydaktyczne: 

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały informacyjne, w których przedstawione są 

zagadnienie omawiana na szkoleniu, ćwiczenia edukacyjne oraz literaturę dotyczącą 

przedmiotu szkolenia. 

c) Metody nauczania 

Zajęcia prowadzone w formule warsztatowej, z wykorzystaniem case’ów biznesowych, 

zadań grupowych i indywidualnych, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń z użyciem 

kamery. Cykl jest zorientowany na wypracowanie praktycznych umiejętności 

uczestników. 

d) Miejsce realizacji: siedziba firmy w Lublinie lub wynajęta odpowiednia sala szkoleniowa. 

e) Warunki logistyczne: 

Wielkość sali powinna będzie adekwatna do wielkości grupy. Zapewnione będą 

dodatkowe pomieszczenia w celu zajęć w podgrupach. Sala plenarna zapewnia: możliwość 

dowolnego ustawienia stolików; osobne miejsce siedzące dla każdego uczestnika; dobre 

oświetlenia;  ogrzewanie i wentylację; odpowiednią akustykę lub dodatkowe 

nagłośnienie. Sala wyposażona w sprzęt potrzebny do prezentacji tj. rzutnik, telewizor, 

video, tablicę, tablicę – notatnik. Zapewnione muszą być toalety oraz miejsce na napoje                   

i jedzenie. Miejsce realizacji usługi powinno być dostosowane dla osób                                                            

z niepełnosprawnościami.  

f) Sylwetka trenera: 

 Wykształcenie wyższe (preferowane socjologia, psychologia, marketing i 

zarządzanie, MBA, prawo) 

 ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z działem HR, zarządzaniem, 

współpraca międzysektorową  

 co najmniej 500 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania i 

współpracy z jednostkami administracji samorządowej. 

 Pożądane certyfikaty związane z doskonaleniem umiejętności trenerskich i 

kompetencji miękkich.  

 

 



 

g) Harmonogram realizacji usługi wraz z treścią merytoryczną i głównymi zagadnieniami. 

 

 
Lp. 

 
CEL SZKOLENIOWY 

 

TEMATYKA 
SPOSÓB REALIZACJI CELU /opis metody, ćwiczenia itp./ 

 
METODA 

ZASOBY, 
POMOCE 

DYDAKTYCZ- 

NE 

 
CZAS 

  

Moduł organizacyjno-integracyjny –   2 godz. zegarowe /120 min./ 

 
1. 

 
Przywitanie grupy i prezentacja 

trenera 

1. Przywitanie grupy z przedstawieniem tematu szkolenia 
2. Przedstawienie trenera – zgodnie ze strukturą prezentacji uczestników 

/zał. 1.1/ 

 
prezentacja 

 
Slajd tytułowy 

 
5 min. 

 
2. 

 
Poznanie celów i programu 
szkolenia 
Określenie formy w jakiej 
prowadzone będzie szkolenie 
 

1. Prezentacja celu głównego i celów szczegółowych szkolenia 
2. Przedstawienie programu szkolenia /zarys wszystkich sześciu 

modułów/  
3. Omówienie formy prowadzenia zajęć, ze zwróceniem uwagi na dzielenie 

się swoim doświadczeniem  
4. Wprowadzenie zasady „czterech ścian” 
/zał. 1.2/ 

 
mini wykład 
dyskusja 

 
Pokaz slajdów 
/cel główny, cele 
szczegółowe, 
Program szkolenia/ 
Agenda szkolenia – 

wydruk papierowy 

 
10 min. 

 
3. 

 
Poznanie uczestników szkolenia 
 

 
1. Prezentacja uczestników szkolenia / zał. 1.3/  

 
prezentacja 

 
pokaz slajdów 

 
20 min. 

5.  
4. 

 
Przedstawienie spraw 

organizacyjnych 

 
1. Omówienie spraw organizacyjnych /przerwy, serwis kawowy, obiad, 

dokumentacja /lista obecności + inne dokumenty/ 
2. Pytanie do grupy: „Jakie mają pytania do spraw organizacyjnych ?” 

 
Prezentacja 
trenera 
Dyskusja 

 
Agenda szkolenia 

 
30 min. 

 

 



 
5. 

 
Poznanie oczekiwań uczestników 
Integracja grupy 

 
1. Poznanie oczekiwań uczestników 
2. Podział uczestników na podgrupy 
3. Przeprowadzenie ćwiczenia „Tęcza oczekiwań” /zał. 1.4/ 
4. Praca w grupach i prezentacja oczekiwań uczestników 
5. Podsumowanie przez trenera 

 
 
 

 
Ćwiczenie 
„Tęcza 
oczekiwań” 
 
Praca w 
grupach 
 
Dyskusja 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart z lekko 
przyklejonymi plasteliną 
trenerską kolorowymi 
fragmentami tęczy, 
Plastelina trenerska, 
Markery, 
Kleje 

 
20 min. 

 
6. 

 
Zawarcie kontraktu 

 
Wypracowanie z grupą zasad kontraktu – ćwiczenie „Zasady dobrej współpracy w 
grupie /zał. 1.5/ 
 
 

 
Ćwiczenie 
„Zasady dobrej 
współpracy w 
grupie” 
 
Praca w 

grupach 

 
Pokaz slajdów 
Kolorowe kartki A4 
Markery 
Kleje w sztyfcie 
Flipchart 
Różnokolorowe cukierki 

 
15 min. 

 
7. 

 
Poznanie imion 
Integracja grupy 

 
Integracja grupy – przeprowadzenia ćwiczenia związanego z poznaniem imion 

członków grupy /zał 1.6/ 

 
Ćwiczenie 

„Nasze imiona” 

 
5 woreczków  
lub 5 małych piłeczek 

 
20 min. 

  
Usługi publiczne – 2 godz. zegarowe /120 min./ 

 

 

8. 

Nabycie wiedzy podstawowej 

dotyczącej usług publicznych 
1. Przegląd regulacji formalno– prawnych mających wpływ na świadczenie 

usług publicznych 

2. Cele, rodzaje, charakterystyka społecznych usług publicznych (m.in. ochrona 

zdrowia, oświata i wychowanie o raz edukacja, kultura, kultura fizyczna i  

rekreacja, pomoc i opieka społeczna, mieszkalnictwo, bezpieczeństwo  

publiczne), 

 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 
Miniwykład 
 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart 
Markery 
Arkusz z opisem studium 

przypadku 

 
 
120 min. 

  
Rozwój lokalny a społeczne usług i publiczne  4 godz. zegarowe /240 min./ 

 



 

10. 

Nabycie wiedzy w zakresie 

wpływu samorządu na rozwój 

lokalny oraz zasadach 

partnerstwa  

1. wpływ samorządu (gminnego, powiatowego) na rozwój lokalny. 

2. instrumenty rozwoju lokalnego. 

3. partnerstwo w rozwoju lokalnym. 

 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 
Miniwykład 
 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart 
Markery 
Arkusz z opisem studium 

przypadku 

 
 
120 min. 

 
11. 

Nabycie wiedzy i umiejętności 

pozyskiwania zleceń od JST 

1. Zadania publiczne świadczone przez JST (społeczne usługi publiczne)  
Ćwiczenie  

 

Mini wykład 

 
Paski z pociętymi rolami  

 

 
120 min. 

  
Techniczne usługi publiczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 8 godz. zegarowe /480 min./ 

 

 

12. 

Nabycie wiedzy i umiejętności o 

partnerstwie publiczno-

prywatnym 

1. metody twórczego myślenia  

2. obszary możliwej współpracy sektora publicznego z sektorem 
prywatnym, 

3. korzyści wynikające z realizacji projektów w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego, przykłady praktycznego zastosowania formuły 
partnerstwa publiczno -prywatnego 

4. Metody i sposoby pomiaru jakości technicznych usług publicznych 
- koncepcja systemu, 
-charakterystyka narzędzi zastosowanych do pomiaru jakości  

5. i dostępności usług publicznych, 
 

 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 
Miniwykład 
 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart 
Markery 
Arkusz z opisem studium 

przypadku 

 
 
120 min. 

 
13. 

Nabycie wiedzy i umiejętności o 

pozyskiwaniu zleceń od 

administracji samorządowej 

1. Mierniki (wskaźniki) społecznych usług publicznych określających 
poziom świadczonych usług  

2. Monitoring i ewaluacja mierników (wskaźników) społecznych usług 

publicznych 

3. Pozyskiwanie zleceń na działalność od administracji  

 
Ćwiczenie 

„Przygotuj 

ofertę” 

 

Mini wykład 

Formularze ofertowe 
 

 
360 min. 
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