
 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do Akademii! 

W ramach programu Akademia Samorządowa zdobędziesz wiedzę, narzędzia, materiały, 
wsparcie eksperckie, najnowsze informacje o zmianach w prawie samorządowym, ekspertyzy, 
dobre praktyki z zakresu pracy samorządowca i współpracy z mieszkańcami.  

Grupa będzie składać się z 24 osób – radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów z całej 
Polski. Będziemy odwiedzać się, sieciować, szkolić – nie tylko Was – właściwie całe gminy: 
urzędników i urzędniczki, radnych i radne, sołtysów i sołtyski, nauczycieli i nauczycielki oraz 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców.  

Program trwającej 10 miesięcy Akademii (wrzesień 2019 – czerwiec 2020) obejmuje takie 
zagadnienia jak: 

1. Dostępność informacji – w tym: 
 
 Dostęp do Informacji Publicznej, 
 Konsultacje społeczne (w tym wsparcie procesu konsultacyjnego w gminach 

uczestników grupy), 
 Zebrania wiejskie; rada osiedla, 
 Sesje + komisje, 
 Prezentacja budżetu, 
 Raport o stanie gminy. 

 
2. Edukacja: 

 
a) Dla szkół: Szkolna edukacja demokracji samorządowej: 

 
 Pokazowe lekcje, 
 Programy szkoleniowe dla nauczycieli i nauczycielek. 

 
b) Dla urzędników i radnych: Narzędzia współpracy z mieszkańcami: 

 
 Inicjatywa Lokalna, 
 Budżet Obywatelski, 
 Współpraca z NGO, 
 Fundusz Sołecki, 
 Panel Obywatelski, 
 Współpraca z JPG. 
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3. Rewitalizacja. 
 

4. Zagospodarowanie przestrzenne. 
 

5. To, co będzie Wam potrzebne, by lepiej działać w i dla swoich gmin (w ramach spotkań 
lokalnych i szkoleń on-line). 
 

6. Wspólny rejs żaglowcem „Lovis” – wizyta studyjna w Niemczech, Danii i Szwecji. 
W trakcie rejsu poza wizytami w wybranych samorządach (myślimy m.in. o Stralsundzie 
i Kopenhadze) odbywać się będą warsztaty merytoryczne, a także rozmowy nt. wyzwań 
i planów uczestników projektu, dalszej współpracy itp. – jesteśmy na etapie szukania 
funduszy**. 

Udział w Akademii Samorządowej jest bezpłatny.  

Ale - oczekujemy zaangażowania, udziału w grupach dyskusyjnych, dzielenia się 
dobrymi praktykami, udziału w szkoleniach stacjonarnych i online.  

Wstępny harmonogram Akademii: 

 Dwudniowe szkolenia stacjonarne przewidziane są na wrzesień, listopad, styczeń 
i marzec.  

 Szkolenia online przewidziane są na sierpień (spotkanie wstępne), październik, grudzień, 
luty, kwiecień, maj. 

 Cykl Akademii zakończy się w czerwcu podczas Gali Super Samorząd 2020 w Warszawie. 

W trakcie Akademii będziemy komunikować się mailowo, telefonicznie oraz poprzez zamkniętą 
grupę na FB, w ramach której będziemy liczyć na dyskusje, komentarze i wsparcie z Waszej 
strony.  

 

Jak się zgłosić? 

Aby zgłosić się do Akademii wystarczy wypełnić formularz, a następnie porozmawiać z nami 
telefonicznie lub internetowo.  

Jeśli znasz osoby, które chciałaby wziąć udział w Akademii – zachęcamy do rozesłania informacji. 

 

Jeśli masz pytania – jesteśmy do Twojej dyspozycji! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zespół 

Koordynatorami Akademii są Szymon Osowski i Anna Graczyk, a partnerami Fundacja Stefana 
Batorego wraz z zespołem ekspertów i ekspertek oraz  Stowarzyszenie POLITES.  

Szymon Osowski – jestem szczecinianinem, prawnikiem związanym z Siecią Obywatelską 
Watchdog Polska od 2007 roku, a od 2010 prezesem stowarzyszenia. Na co dzień przyglądam się 
tworzeniu prawa w obszarze jawności i praw obywatelskich. Zajmuję się informacją publiczną, 
funduszami sołeckimi i prawnymi aspektami działania administracji. Od 2012 roku jestem 
notowany w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (w 2014 roku – zająłem 9 
miejsce), publikowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”. Od 3 lat wspieram uczestników 
i uczestniczki akcji Masz Głos w północno-zachodniej Polsce. 

Anna Graczyk-Osowska  – jestem prezeską Stowarzyszenia POLITES, specjalistką ds. wolontariatu 
oraz stypendystką Fundacji Roberta Boscha i Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego 
„Kształtować Europę – kształcenie polityczne w akcji”. Jako trenerka organizacji pozarządowych 
oraz programu ”Betzavta – Demokracja, Równość, Poszanowanie Praw Człowieka” prowadzę 
treningi i szkolenia, których celem jest refleksja nad wartościami, jakie niesie ze sobą demokracja 
w życiu codziennym. Moją pasją jest łączenie – ludzi, pomysłów i energii oraz wydobywanie 
potencjału tkwiącego w człowieku i w zespołach. 

Joanna Załuska – jestem dyrektorką programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im. Stefana 
Batorego, koordynowałam jego 11 edycji. Między 2001 a 2007 byłam ekspertką programu RITA 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 1989–1990 pracowałam w Komisji Samorządu 
Terytorialnego w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Jestem absolwentką Instytutu 
Historii Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 


