
Ramowy program praktyk  
w Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

I tydzień 21-25 stycznia 2019 r. 

21 – 22.01. sala 424  

- zapoznanie się z regulaminem BHP obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim  

- system samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 

- zakres kompetencji Sejmiku oraz Zarządu Województwa 

- kodeksy etyczne urzędników oraz radnych województwa 

- obieg dokumentów i procedury pracy Urzędu Marszałkowskiego 

23.01. – Sesja Rady Miasta Olsztyna godz. 10.00 sala 215 

24.01. – Warmińsko-Mazurskie Buro Planowania Przestrzennego godz. 9.00-13.00 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

25.01. - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego godz. 9.00 

- monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach osi priorytetowych 

- weryfikacja wniosków beneficjenta (od przekazania środków do ich rozliczenia) 

 

II tydzień 28 stycznia – 1 lutego 2019 r. 

28.01 – Departament Polityki Regionalnej godz. 9.00 sala 424 

- Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
(informacja na temat przygotowywania projektu strategii rozwoju i występowanie z inicjatywą  

- Regionalny Program Operacyjny Warmii i Mazur 2014-2020  

- operacyjne programowanie rozwoju województwa, przygotowywaniem projektów 
regionalnych programów operacyjnych i ich zmian w trakcie realizacji 
 
- programowanie rozwoju województwa w ramach programów współpracy transgranicznej 

 

29.01 – Departament Zamówień Publicznych godz. 9.00 sala 424 

- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz wszystkich departamentów i 

równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu – procedury 

 



30.01 - Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego godz. 9.00 ul. Głowackiego 17 

31.01 zapoznanie się z działalnością jednostki samorządu województwa  

1.02 zapoznanie się z działalnością jednostki samorządu województwa  

 

III tydzień 4-8 lutego 2019 r.  

4.02 - Gmina Świątki 9.00 – 13.00 

- zakres kompetencji gminy 

5.02 - Szkoła Policealna im. prof. Z. Religii  godz. 9.00 

6.02. zapoznanie się z działalnością jednostki samorządu województwa  

7.02. zapoznanie się z działalnością jednostki samorządu województwa  

8.02 - ROPS godz. 9.00 – miejsce do ustalenia  

9.02 - działalność Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim  

godz. 15.oo - sobota 

 

IV tydzień 11-15 lutego 2019 r.  

11.02 i 13.02 

- udział w posiedzeniach Komisji Sejmiku 

- procedury publikacji uchwał i innych aktów prawnych Sejmiku 

- serwisy informacyjne samorządu województwa 

12.02.  

- skutki prawne nierozliczonych dotacji z Unii Europejskiej  

14.02.- omówienie wyników praktyk 

15.02. - podsumowanie i zamknięcie praktyk 

 

 

 

 

 

 

 



Praktykanci: 

1. Maksym Kramarchuk 
2. Wasyl Kruk 
3. Marta Bryk 
4. Yuliia Tovarysh 
5. Oleksandra Denishchuk 
6. Anastasiia Honcharuk 
7. Bohdana Kuzo 

 


