Poradnik „doskonałego" mówcy
Praktyka dnia codzienne dowodzi

jego realizacja nakreślonych

wywołuje konieczność

istniejących aktualnie warunków

niezbicie, że

zadań i zamierzeń

przeanalizowania

techniczno-organizacyjnych

Nie trzeba szerzej w tym gronie

stały wzrost ilościowo-

wymaga dokładnego określenia i

dalszych kierunków rozwoju

uzasadniać, że

jakościowy

sprecyzowania

gospodarczego

Z przeprowadzonego rachunku

szeroki zakres doskonalenia kadr

spełnia nader istotną rolę w

właściwych stosunków

naukowego wynika jasno, że

każdego szczebla

rozwoju

międzyludzkich

Nie wolno jednak nam

nowa metoda organizacji

powoduje wzrost znaczenia

wachlarza propozycji rozwiązań

zapominać, jak

zarządzania

Stosując właściwe oceny wiemy,

dalszy rozwój nowych koncepcji

rzeczowych
umożliwia w znacznie większym

wybór nowoczesnych form

stopniu

ustawicznego dokształcania

nowy model działalności

spełnia ważną rolę w

inspiracji twórczych postaw

gospodarczej

wypracowaniu

społeczeństwa

Różnorodne i bogate

umacnianie i rozwój form

powoduje konieczność

dalszych kierunków metod i form

doświadczenia, jaki i

strukturalnych

doceniania

pracy

Tą drogą

konsultacja z aktywem

pozwala znaleźć treść i formę

dalszego doskonalenia

że
Nie zapominając jednak o tym, że

zawodowym

konkretnych działań

Troska jaką wykazuje nasz resort,

stałe zabezpieczenie

zabezpiecza nasz udział w

kompleksu rozwiązań

a także

motywacyjne

kształtowaniu

metodologicznych

W ten właśnie prosty sposób

zebranie podstawowego zasobu

przedstawia interesującą próbę

odpowiednich warunków i

danych

dla

konstrukcji logicznych

posiada kluczowe znaczenie dla

Polityka naszych władz uczy nas,

znalezienie właściwego

że

rozwiązania

Aktualne zamierzenia, jak

realizacja założeń uprzednio

wymaga dokładnego

kompleksu przyczynowo-

również

poczynionych

przebadania

skutkowego

Jest rzeczą oczywistą, że

znajomość realnych zasobów

pomaga w naszej pracy w

szczegółowych dróg

ustaleniu

racjonalnego działania

posiadanie pełnego banku

warunkuje skuteczność

prawidłowych realizacji struktur

informacji

określenia

wewnętrznych

Wysoka ranga omawianych dziś

aktywna i zaangażowana

pozwala sformułować aktualną

stałego wzrostu roli

spraw, oraz

postawa

wagę

efektywności działania

W świetle dotychczasowych

konsekwentna i uporczywa

umożliwia wyższy poziom

w praktyce ogólnych założeń

doświadczeń

działalność

wypracowania

programowych

Nie bez znaczenia dla i kraju jest

nowatorstwo i każda forma

sygnalizuje celowość pogłębienia

dalszego rozwoju bazy naszych

też i

racjonalizacji, która

analizy

działań

Zasadnicze znaczenie ma również

twórcze poszukiwanie

wskazuje jednoznacznie na rolę

pogłębienia wyliczalnych

Nie wolno nam omijać faktu, że

problemów

najlepszych form, co
W zasadzie również

solidna praca

rozwiązania tak nabrzmiałych

efektów pracy
pomaga w realizacji

podstawowych zadań

Powyższy materiał to opracowanie własne: Lech Paterek – Wydział kontroli w Biurze Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP

