
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         Rzeszów, 23 czerwca 2022 r. 

 

 

Szanowni Państwo,  
Sekretarze Województw, Powiatów, Miast i Gmin 
Członkowie Podkarpackiego Forum Sekretarzy 
 

przed nami VI edycja najważniejszego wydarzenia dla Sekretarzy Jednostek Samorządu 

Terytorialnego, na które już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy. 

VI Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2022 r. w Hotelu Westin 

w Warszawie. Głównym współorganizatorem Kongresu jest Krajowa Rada Forów Sekretarzy 

działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.  

Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem organizowanym z  myślą 

o Sekretarzach jst. Podczas dwóch dni będziemy poruszać najważniejsze tematy dotyczące kierunków 

rozwoju samorządu w Polsce. Jak co roku Kongres będzie stanowił kompendium wiedzy, będzie także 

wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu 

przepisów prawa. Kongres to doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy Sekretarzami, 

reprezentującymi wszystkie regiony Polski, a także okazja do podzielenia się dobrymi praktykami.  

W programie wydarzenia znajdziecie Państwo tematy związane nie tylko z zarządzaniem jednostką, ale 

również zagadnienia dotyczące rozwoju i komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencjami 

przyszłości w zmieniającym się środowisku zewnętrznym. Omówimy tematy związane z informatyzacją 

i cyfryzacją urzędu oraz cyberbezpieczeńtwem. Przeanalizujemy zmiany prawne i nowości legislacyjne 

tj.: digitalizacja, rejestry umów, zgłaszanie naruszeń prawa. Podsumujemy doświadczenia ostatnich lat 

i nowe wyzwania, z jakimi mierzy się obecnie samorząd. Zastanowimy się nad przyszłością samorządu 

i jego rozwojem – promocją, rozwojem metropolii i miast/gmin przyszłości. Nie zabraknie także tematu 

związanego z tematyką działalności uchwałodawczej jst. 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i wyjątkowej klasy 

ekspertów, reprezentujących przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat 

nauki.  

Na bieżąco będziemy Państwa informować o potwierdzeniu obecności zaproszonych gości. 

 



 

 

 

Patronat Honorowy Merytoryczny nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Regionalnych Izb 

Obrachunkowych. Wśród Patronów Merytorycznych wydarzenia są także Urząd Zamówień 

Publicznych, Główny Urząd Statystyczny, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Reprezentacja 

Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Giełda Papierów Wartościowych. Wśród patronów 

środowiskowych Kongresu są Związki Samorządowe: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, 

Związek Województw RP – Polskie Regiony, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, 

Związek Gmin Wiejskich RP.  

W ostatniej edycji wydarzenia udział wzięło blisko 400 osób, przede wszystkim Sekretarzy jst z całej 

Polski. Informacje dotyczące VI Krajowego Kongresu Sekretarzy oraz wcześniejszych Kongresów 

znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.kongressekretarzy.pl  

Warunki udziału w Kongresie znajdą Państwo w załączonym formularzu zgłoszeniowym, a także 

na stronie internetowej wydarzenia. Specjalnie dla Państwa, jako Członków Podkarpackiego Forum 

Sekretarzy, przygotowaliśmy rabat w wysokości - 200 zł. Także w przypadku wcześniejszych zgłoszeń 

(do 28 sierpnia) można zagwarantować sobie udział w wydarzeniu w niższej cenie.  

Dla uczestników Kongresu przewidujemy darmowy transport zbiorowy.  

Liczba miejsc jest ograniczona (podobnie jak liczba pokoi jednoosobowych).  

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 6 października 2022r. Kartę zgłoszenia proszę przesłać mailem 

na adres: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl 

W kwestii szczegółów organizacyjnych lub dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy na adres: 

magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl  

Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy do udziału i współtworzenia największego wydarzenia 

dedykowanego Sekretarzom! Proszę o rezerwację terminu. Zachęcam do kontaktu i zgłaszania 

propozycji tematów, które powinny zostać omówione podczas Kongresu. Do zobaczenia 

w październiku w Warszawie! 

 

 

 

         Z poważaniem, 

 

         Magdalena Kubik-Szczerba 

         Koordynator Forum  
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