Krzysztof Łątka
ЕКСПЕРТ, ТРЕНЕР ТА ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР
Докладніше про процеси змін:
Організація/
установа
Консалтинг та
навчання

Посада

Період

Що мені вдалося зробити?

власник

2012-до
сьогодні

Адміністрація
Міста Люблін

директор
Управління
неінвестиційних
проектів

2011-до
сьогодні

Адміністрація
Міста Люблін
Адміністрація
Міста Люблін

директор
департаменту
керуючий справами
Адміністрації міста
Люблін

2009-2011

Вища школа
підприємництва
та адміністрації в
Любліні
Вища
гуманітарноекономічна
школа в Замості
Фонд Януша
Палікота

викладач

2015-2018

Щороку проводжу десятки консультацій,
семінарів, практичних занять з різноманітної
тематики польською та українською мовами. Я є
стратегічним радником у декількох
транскордонних бізнес-проектах, написав сам
або консультував опрацювання стратегій
розвитку фірм та місцевих органів
самоврядування в Польщі та в Україні
Під моїм керівництвом управління здобуло
зовнішні гранти у розмірі десятків мільйонів
євро на реалізацію проектів у різних сферах:
культура, охорона навколишнього середовища,
розвиток підприємництва, належне управління,
міжнародна співпраця, процеси сталого
розвитку
Впровадив міждисциплінарні команди в процесі
управління інвестиційними проектами
Впровадив до Адміністрації міста Люблін
систему управління якістю ISO 9001 та програму
комп'ютеризації, а також активізував систему
рад мікрорайонів.
Проводив заняття з управління проектами
польською та англійською мовами

викладач

2007-2008

уповноважений
представник
правління фонду
керівник
Університетської
медіа-групи

2005-2007

партнер
менеджер проектів
з інтернетмаркетингу

2003-2007
2001-2004

Університет
Марії КюріСклодовської в
Любліні
ТзОВ Enzo
Університет
Марії КюріСклодовської в
Любліні
Університет
Марії КюріСклодовської в
Любліні
Католицьке
Радіо Люблін

2007-2009

2004-2005

Менеджер відділу
1997-1998
реклами
університетського
Радіо Центр 98’2 FM
репортер
1996-1997

Створив програму і вів предмет “Політичний
маркетинг” для студентів факультету соціальної
комунікації

Вдалося уникнути ліквідації Радіо Центр та було
створено групу, що складалася з
комплементарних студентських ЗМІ

Створив першу студентську соціальну інтернетмережу в Любліні

Впровадив до Радіо Центр рекламні ролики

Якщо прагнеш здобути нові знання і використати їх до реалізації запланованих процесів
змін, опиши подробиці і вишли на адресу: kontakt@krzysztoflatka.pl

Докладніше про проекти розвитку:
Проекти та
програми
кілька десятків
проектів, що
запроваджують
управлінські та
організаційні
покращення в
польських і
українських органах
місцевого
самоврядування та
підприємствах

Програма Центр
східноєвропейських
компетенцій

Конгрес ініціатив
Східної Європи /
Конгрес культури
Східного
партнерства

Десятки проектів,
фінансованих з
Європейських та
Швейцарських
фондів, грантів
Європейського
економічного
простору,
Міністерства
Закордонних Справ
Республіки Польща

Організація/
установа
Адміністрація
міста Люблін,
Фонд
менеджерських
ініціатив, Фонд
розвитку
ЦентральноСхідної Європи,
Організація
працедавців
люблінського
регіону
„Левіатан”,
ТзОВ “EuroKonsult”
Адміністрація
міста Люблін,
Орган
самоврядування
люблінського
воєводства
Адміністрація
міста Люблін

Функція/посада

Період

Досягнення

експерт

2008-до тисячі людей
сьогодні отримало
підготовку у сфері
управління та
інтернаціоналізації
діяльності,
впроваджено нові
стандарти роботи,
написано та
прийнято до
реалізації стратегії
місцевого
розвитку

голова
програмного
комітету, лідер
програмної лінії
“належне
управління”
голова
керівного
комітету

Адміністрація
міста Люблін

голова
керівного
комітету

2012-до координація
сьогодні міських проектів,
що реалізуються у
співпраці з
партнерами зі
Східної Європи
2011-до захід що року
сьогодні притягує близько
тисячі учасників,
що займаються
питаннями
співпраці
Європейського
Союзу з країнами
Східної Європи та
Кавказу
2009-до Здобуто зовнішні
сьогодні гранти, успішно
реалізовано
десятки проектів в
багатьох галузях:
культура, охорона
навколишнього
середовища,
розвиток
підприємництва,
належне
управління,
міжнародна
співпраця,
розвиток міста

впровадження
методології PRINCE2
для управління
неінвестиційними
проектами

Адміністрація
міста Люблін

Керівник
робочої групи

2011

Програма
урочистого
святкування 440ліття Люблінської
Унії

Адміністрація
міста Люблін

Керівник
робочої групи

2009

програма активізації
районних рад
Любліна

Адміністрація
міста Люблін

Керуючий
справами
Адміністрації
міста Люблін

20072009

міжнародна
методологія
управління
проектами була
адаптована до
місцевої
організаційної
культури і
впроваджена у
процес реалізації
всіх
неінвестиційних
проектів
Адміністрації міста
Люблін
Організовано
урочисте
засідання
Конституційного
трибуналу в
історичній
резиденції
люблінського
Коронного
трибуналу;
організовано ряд
концертів та інших
заходів,
пов’язаних із
святкуванням
річниці, було
прийнято з
належними
почестями
президентів
Польщі, Литви та
України, які
особисто приїхали
до Любліна
В Адміністрації
міста Люблін
створено нове
управління, що
займається
роботою
районних рад;
введено нові
статути районів,
введено резерв
коштів міського
бюджету до
виключного

програма
інформатизації
Любліна

Адміністрація
міста Люблін

Керуючий
справами
Адміністрації
міста Люблін

20072009

впровадження системи
управління якістю ISO
9001

Адміністрація
міста Люблін

повноважний
2006представник
2009
президента
міста/ Керуючий

використання
районними
радами; обрано
ради для усіх
районів Любліна;
організовано
низку тренінгів з
метою
професіоналізації
діяльності рад та
правлінь районів;
впроваджено
відкриті зустрічі
президента міста з
мешканцями
райоінв
відкрито нові вебсайти адміністрації
та Бюлетеня
публічної
інформації; до всіх
будинків
адміністрації міста
була підключена
єдину
широкосмугову
комп'ютерну
мережу, а
телефонний
зв’язок було
забрано від
оператора і
переведено на
технологію VoIP;
було запущено
мережу хот-спотів;
встановлено
кілька десятків
камер для
моніторингу міста;
розпочато
впровадження ІТінтегрованої
системи
управління
адміністрацією та
електронного
документообігу;
організовано
сучасні Центри
надання
адміністративних

справами
Адміністрації
міста Люблін

програма
реструктуризації
Радіо Центр 98'2 FM
і створення
Університетської
медіа-групи

Університет
Марії КюріСклодовської

Керівник
2004Університетської 2005
медіа-групи,
головний
редактор Радіо
Центр

Два проекти з
Університет
грантів Програми
Марії Кюріекономічної освіти
Склодовської
Національного банку
Польщі

Керівник
проекту

2002,
2004

Конгрес ректорів
Університет
університетів Польщі Марії КюріСклодовської

Член
оргкомітету

20032004

www.student.lublin.pl Університет
Марії КюріСклодовської

Керівник
проекту

20022004

www.umcs.lublin.pl

Керівник
проекту

20012002

Університет
Марії КюріСклодовської

послуг з системою
електронні черги;
в інтернеті було
опубліковано 350
докладно
описаних карт
послуг;
впроваджено
електронний
документообіг
Вдалося уникнути
ліквідації Радіо
Центр та було
створено групу,
яка складалася із
комплементарних
студентських ЗМІ
Серед
академічного
середовища
Любліна
сформовано
навички
заощадження та
розглянуто
питання
функціонування
Європейського
Союзу
Зі вступом Польщі
до Європейського
Союзу
підкреслено роль
Любліна як мосту
між Західною та
Східною Європою
Створено першу
студентську
соціальну
інтернет-мережу в
Любліні
сучасний веб-сайт
університету почав
відігравати
важливу роль у
зовнішньому
спілкуванні

Якщо ти хочеш успішно реалізувати свій проект і потребуєш для цього моєї професійної
підтримка, напиши про це на адресу: kontakt@krzysztoflatka.pl

