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Szanowni Państwo, 

zapraszamy do udziału w trzeciej edycji projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego 
Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o nazwie Szkoła 
Liderów Lokalnych (SLL), pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dra hab. Andrzeja Kalety, JM Rektora Politechniki 
Wrocławskiej prof. dra hab. inż. Cezarego Madryasa oraz Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego, pod patronatem merytorycznym 
Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.  

Szczegółowy opis i charakterystyka projektu SLL znajduje się w załączniku 1.  
W przypadku zgłoszenia chęci udziału w projekcie SLL Państwa zaangażowanie będzie 

polegało na (oczekiwania wobec Gminy uczestniczącej w projekcie):  
• sformułowaniu 2 lub 3 wyzwań związanych z rozwojem gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości oraz pobudzania różnego typu inicjatyw 
lokalnych; 

• udzieleniu studentom (grupa 3-4 studentów) informacji z zakresu jednego, 
wybranego przez studentów wyzwania, potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy i 
analizy; 

• pomocy w kontaktach z interesariuszami projektu z terenu Państwa Gminy 
(przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe) oraz zorganizowaniu spotkania studentów 
z ww. interesariuszami projektu; 

• dwukrotnym przyjęciu studentów w Państwa Gminie w okresie trwania projektu w 
terminach uzgodnionych z grupą studentów oraz z CBRST w celu odbycia spotkań 
studyjnych, w czasie których będą mogli pozyskać informacje niezbędne do diagnozy, 
analizy oraz przedstawienia propozycji rozwiązań w raporcie oraz spotkać się z 
interesariuszami projektu, 

• wyznaczeniu osoby do kontaktów, która będzie przekazywała na bieżąco, drogą 
mailową i/lub telefoniczną, dodatkowe informacje, w razie pytań ze strony 
studentów, 

• uczestnictwie w konferencjach inaugurującej oraz podsumowującej projekt. 
W załączniku 2 przesyłamy formularz zgłoszeniowy do projektu. Wypełnienie  

i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją przedstawionych 
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powyżej oczekiwań organizatorów SLL (prosimy o przesłanie skanu z podpisem oraz wersji 
edytowalnej). 

Jesteśmy przekonani, że współpraca przyniesie korzyści: zarówno studentom, którzy 
będą pracowali nad sformułowanym przez Państwa wyzwaniem, jak i angażującej się Gminie. 
Mamy także nadzieję, że podjęte prace przyczynią się do stworzenia platformy transferu 
wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy dolnośląskimi władzami samorządowymi, 
lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych a Uniwersytetem 
Ekonomicznym we Wrocławiu i Politechniką Wrocławską. 

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem (skan z podpisem i wersja 
edytowalna) prosimy przesyłać na adres cbrst@ue.wroc.pl w terminie do 22 listopada br. 
Ewentualne pytania prosimy także kierować na ww. adres mailowy. 

 
 
 

Łączę wyrazy szacunku, 
 
Alicja Zakrzewska-Półtorak 
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