Warszawa, 1 marca 2017 r.

Szanowni Państwo Sekretarze JST!
Serdecznie Państwa zapraszam na II Krajowy Kongres Sekretarzy, który organizuje Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z regionalnymi Forami Sekretarzy z całej Polski. Kongres
odbędzie się w Krakowie w dniach 29 - 30 maja 2017 r. w Hotelu Park Inn by Radisson.
Gospodarzem Kongresu jest Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017
roku świętuje jubileusz 25-lecia swojej działalności.
Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, skierowanym do
sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest integracja środowiska
sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk
zarządzania w samorządach terytorialnych. W zamyśle organizatorów doroczny Kongres ma być
także miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ
na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie administracji samorządowej.
Głównym wątkiem tematycznym tegorocznego Kongresu będzie problematyka efektywności
działań administracji samorządowej – w trakcie obrad przedstawione zostaną wnioski z raportu
„Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości,
rekomendacje” opracowanego dla Ministerstwa Rozwoju przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związkiem Powiatów Polskich.
Pierwszego dnia, podczas sesji plenarnych, poruszone zostaną kwestie związane z
wykorzystywaniem przez administrację publiczną technologii informatycznych i
komunikacyjnych: zarówno w odniesieniu do tworzonych przez nie możliwości usprawniania
działań administracji, jak i w zakresie ryzyk, które ze sobą niosą. Zaprezentowane przy tym
zostaną zarówno dobre praktyki wykorzystania nowoczesnych technologii, jak i modelowe
rozwiązania służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa. Fundacja nawiązała współpracę z
organizacją International City/County Management Association w Waszyngtonie - staramy się o
przyjazd na Kongres amerykańskich ekspertów w celu zaprezentowania ich doświadczeń w
zakresie wdrażania e-administracji.
W programie drugiego dnia Kongresu pod hasłem „Profesjonalny i nowoczesny urząd gwarancją
rozwoju regionu” zaplanowano sesje panelowe nt. zarządzania zasobami ludzkimi, protokołu
dyplomatycznego oraz partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym. Mamy także
nadzieję, że tego dnia przedstawiciele Rady Europy przedstawią propozycje dla polskich
samorządów związane z wdrażaniem strategii innowacji i dobrego rządzenia na poziomie
lokalnym – obecnie trwają rozmowy na temat szczegółowych rozwiązań związanych z tą
propozycją.
W Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jesteśmy przekonani, że spotkanie, na które mamy
przyjemność zaprosić, dostarczy Państwu merytorycznej wiedzy na temat nowoczesnych
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rozwiązań zarządczych w administracji samorządowej. Dlatego właśnie już dziś prosimy o
zarezerwowanie terminu w swoim kalendarzu i niezawodne przybycie na ogólnopolskie
spotkanie Sekretarzy JST!
W załączeniu prezentujemy wstępny Program Kongresu. Szczegółowe informacje na temat
warunków uczestnictwa w Kongresie prześlemy Państwu wkrótce. Zapraszamy jednocześnie na
stronę kongresu (www.kongressekretarzy.pl), gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje
dotyczące organizacji przedsięwzięcia.

Z poważaniem

Cezary Trutkowski
prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
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