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Projekt „Nowoczesny samorząd” realizowany przez Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych 

Warmii i Mazur w Szczytnie ma pomóc podnieść poziom jakości świadczonych usług w 28 urzędach 

jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego. W ciągu dwóch lat 

trwania projektu wzmocniony zostanie potencjał administracji samorządowej tych jednostek, 

zmodernizowane zostanie zarządzanie pracy w urzędach. 740 pracowników przejdzie dostosowane 

do potrzeb szkolenia. Urzędnicy podniosą  swoje kompetencje o nowe kwalifikacje niezbędne do 

stosowania elektronicznego obiegu dokumentów. Zapoznają się także z wybranymi modułami 

wdrożonego sytemu PUMA. W czasie trwania projektu urzędnicy 28 jednostek samorządu 

terytorialnego podniosą swoją wiedzę na temat standardów i jakości świadczonych przez nich usług 

za pomocą badania satysfakcji klientów. Sporządzone zostaną raporty rekomendacyjne 

wspomagające zarządzanie jednostek biorących udział w szkoleniach. W rezultacie poprawi się 

funkcjonowanie urzędów, a w czasie dwóch lat wspólnych działań na rzecz poprawy pracy wdrożony 

zostanie kodeks etyczny. 

Projekt „Nowoczesny samorząd” realizuje Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych 
Warmii i Mazur w Szczytnie.  Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, działającą na 
rzecz rynku pracy i w szczególności na rzecz osób bezrobotnych. Było partnerem w projekcie 
„e-urzędnik” (szkolenie 2047 urzędników ze 112 jednostek samorządu terytorialnego w 
zakresie obsługi systemów IT). Prowadzi liczne działania mające na celu podnoszenie 
poziomu pracy jednostek samorządu terytorialnego poprzez: 

• doskonalenie zawodowe pracowników - organizowanie kursów, szkoleń i konferencji,  
• pomoc doradczą samorządom,  
• kształcenie i rozwijanie umiejętności kadr jednostek finansowych sfery 

samorządowej,  
• pomoc i doradztwo w zakresie narzędzi zarządzania finansami,  
• prowadzenie kontroli finansowych dla samorządów gmin, miast i powiatów w celu 

poprawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu,  
• prowadzenie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania,  
• doradztwo zawodowe dla uczestników szkoleń, kursów i seminariów. 



Partnerami projektu są: 

1. Gmina miejska Ostróda 
2. Powiat Olecko 
3. Powiat Ostródzki 
4. Gmina Miłomłyn 
5. Gmina Morąg 
6. Gmina Grunwald 
7. Gmina Rybno 
8. Gmina Kisielice 
9. Gmina wiejska Lubawa 
10. Gmina Lidzbark 
11. Powiat Działdowski 
12. Gmina wiejska Działdowo 
13. Gmina Iłowo-Osada 
14. Powiat Nidzicki 
15. Gmina Janowiec Kościelny 
16. Gmina Janowo 
17. Gmina Nidzica 
18. Gmina Kozłowo 
19. Gmina Sorkwity 
20. Gmina Wydminy 
21. Gmina Miłki 
22. Gmina Ryn 
23. Gmina Kruklanki 
24. Gmina Olecko 
25. Gmina Świętajno 
26. Powiat Mrągowski 
27. Gmina Miasto Mrągowo 
28. Gmina Kowale Oleckie 

 


