
Sesja strategiczna w ZSRCKU Czernichów 

 

W dniach 21 września i 5 października br. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie odbyła się sesja strategiczna 

Powiatu Krakowskiego. Zaproszeni goście pracowali nad Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2016-2020. Na spotkaniu i warsztatach byli zarówno 

przedstawiciele władz powiatu, radni powiatowi, urzędnicy gmin tworzących powiat 

krakowski, jak i pracownicy jednostek samorządowych: szkół średnich z terenu powiatu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy. Obecni też byli 

reprezentanci służb mundurowych – policji i straży pożarnej. Na sesję strategiczną przybyli 

też pełnomocnicy organizacji samorządowych i rzecznicy lokalnego biznesu. Z ramienia 

ZSRCKU był delegowany pedagog szkolny Jarosław Starowicz. 

Po wstępnej analizie opartej o dane statystyczne nastąpiła część warsztatowa sesji, która 

polegała na pracy w grupach problemowych. W oparciu o analizę PESTEL – (Political, 

Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) – jest to: analiza mająca na celu 

ocenę środowiska makroekonomicznego firmy. Jest bardzo pomocna przy podejmowaniu 

wielu strategicznych decyzji dla przedsiębiorstwa, jak np. wejście na rynek zagraniczny, czy 

kreowanie planów długookresowych. (za Wikipedią) – zgromadzone na zajęciach w 

podgrupach osoby przystąpiły do opracowania długofalowych planów rozwoju Powiatu 

Krakowskiego. 

Podczas drugiego spotkania dodatkowym źródłem informacji były kwestionariusze 

wypełnione przez osoby zamieszkujące powiat, a dotyczące problemów społecznych 

mieszkańców gmin powiatu krakowskiego. Jak napisali prowadzący badania „Dobrze 

opracowana strategia wymaga współpracy całej społeczności powiatu, w związku z tym 

liczymy, że przy Państwa czynnym udziale między innymi przez wypełnienie ankiety uda się 

zaplanować i wprowadzić konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców 

w zakresie polityki społecznej oraz rynku pracy”. 

21 października nastąpiło pierwsze publiczne odczytanie głównych założeń Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020. W wysłuchaniu publicznym 

wzięły udział władze Starostwa Powiatowego oraz osoby, które brały udział w tworzeniu 

strategii. Po dyskusji główne założenia mają zostać opracowane pod względem finansowym i 

wdrożone do realizacji. 

Teraz pozostaje nam oczekiwać na wyniki planów wprowadzanych w życie. 

opracował: Jarosław Starowicz 


