
 
 

 
 
 

 

 
Akademia Samorządowca VIII 

13-14.06.2019 r. 
Hotel nad Mrogą (Rochna 3a, 95-060 Brzeziny) 

 
 

 

I dzień – 13.06.2019 CZWARTEK 

09.30– 10.00 

 

Przyjazd uczestników na miejsce spotkania 
Kawa powitalna 
 

10.00 – 10.15 
 

 
 

Powitanie uczestników 
Prowadzący: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
 
 

10.15 – 11.00 

 
 

Akademia Starosty, Prezydenta, Burmistrza i Wójta – POZNAJMY się, wymiana 
doświadczeń i dobrych praktyk  
Prowadzący: Izabela Witaszek – Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego, Łódzka 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. & Andrzej Maciejewski – coach, mentor, członek zespołu John Maxwell 
Team 
 
 
 

11.00 – 12.00 

 
 

Skuteczne przywództwo i rola LIDERA w samorządzie 
Prowadzący: Andrzej Maciejewski – coach, mentor, członek zespołu John Maxwell Team 
 

„Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę” – John C. Maxwell. 

Bycie przywódcą to odpowiedzialne i niełatwe zadanie. Lidera tworzą ludzie, a nie stanowisko i jeżeli  

nie będą chcieli, żeby osiągnął sukces to tak się nie stanie.  

Co zrobić, żeby ludzie szli za liderem dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą? Jest wiele odpowiedzi  

na ten temat. Jest też wiele do zrobienia. Jedno jest pewne. Kompetencji liderskich można się nauczyć.  

I można je rozwijać. Podczas tego spotkania dowiecie się Państwo między innymi:  

• Kim jest prawdziwy lider i czym różni się od managera, zarządcy 

• Jakie są filary umiejętności liderskich 

• Poznają niezawodne narzędzie Leadrship Framework- wprowadzanie zmian i rozwiązywanie 

konfliktów wprowadzone przez Carly Fiorina – kandydatkę na prezydenta USA   

• Narzędzia wpływu lidera 

• Niepodważalne Podstawowe Prawa Przywództwa 
 

 

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa  

12.15 – 13.00 

 

Aktualne fundusze na rozwój powiatu, miasta, gminy  
Prowadzący: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
 

13.00 – 14.00 

 
 

Zarządzanie ryzykiem jednostek samorządu terytorialnego  
Prowadzący: Aneta Bukowska - Dyrektor Oddziału Mentor S.A. w Łodzi, Ewa Sokół - Dyrektor Biura 
Handlowego ds. Klientów Strategicznych Mentor S.A. 
 

• pomoc przy realizacji zamówień publicznych  

• Panel Klienta - interaktywny dostęp do informacji o ubezpieczeniach  



 
 

 
 
 

• zabezpieczenie inwestycji budowlano-montażowych  

• ubezpieczenie gospodarki odpadami  

• ubezpieczenie grupowe na życie  

• system analiz nawierzchni drogowych (SAND)  

• program Bezpieczny Strażak  

• szkolenia 
 

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa (restauracja hotelowa) 

15:00 – 17:00  

 
 

Dostęp do informacji publicznej a RODO - problemy interpretacyjne w praktyce. 
Prowadzący: Magdalena Kuszmider - prawnik, specjalizacja: administracja publiczna 
 

Celem szkolenia będzie omówienie dostępu do informacji publicznej w kontekście odmowy dostępu  
do informacji publicznej z uwagi na ochronę danych osobowych. 
W trakcie spotkanie zostaną omówione podstawowe pojęcia z zakresu informacji publicznej i ochrony 
danych osobowych w kontekście zmian z 25.05.2018  – wejścia w życie RODO oraz zmian  jakie weszły 
05.05.2019 zmieniając wewnętrzne regulację prawne.  
Szkolenie obejmie omówienie następujących zagadnień:   

• Pojęcie informacji publicznej 

• Informacja niebędąca informacją publiczną 

• Odmowa udostępnienia informacji publicznej 

• Ustawowe tajemnice jako przesłanki udostępnienia informacji publicznej 

• Prywatność osoby fizycznej 

• Dane osobowe 

• Tajemnica przedsiębiorcy 

• Prawa autorskie a udostępnianie informacji publicznej.  
Udostępnianie i odmowa informacji publicznej w kontekście RODO. Konstytucja i ustawa o dostępie  
do informacji publicznej a przepisy RODO, wzajemny stosunek regulacji. Obowiązek informacyjny ciążący 
na podmiocie rozpatrującym wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 

17.00 – 19.00 Czas wolny  

od 19.00  
 

Kolacja w formie grillowej  

 

II dzień – 14.06.2019 PIĄTEK 
8.00 – 10.00 Śniadanie oraz podsumowanie spotkania 

do 12.00 Wykwaterowanie uczestników spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to instytucja 
okołobiznesowa, której większościowym udziałowcem jest 
Województwo Łódzkie.  
 
Od 1992 roku wspieramy rozwój gospodarczy regionu łódzkiego  
i działających w nim przedsiębiorstw. Jako jednostka ekspercka 
dysponująca wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas 
administrowania programami pomocowymi, pozyskiwania środków  
i zarządzania projektami wspieramy regionalną przedsiębiorczość.  
 
Współpraca ŁARR S.A. z klientami opiera się na pełnej otwartości  
i zrozumieniu ich potrzeb. Dzięki wieloletnim kontaktom z samorządami 
oraz przedsiębiorcami doskonale znamy i rozumiemy ich specyfikę oraz 
lokalne uwarunkowania. Towarzyszymy klientom od początku do końca: 
na etapie powstania pomysłu, diagnozy sytuacji, ustalenia celu działań, 
opracowania, zaplanowania i wdrożenia rozwiązań, a także wsparcia po 
wdrożeniu projektu i jego rozliczeniu. Dbamy o to, by klient otrzymał 
wszystko, co potrzebne do realizacji jego zamierzeń. 
Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu 
strategii w różnych organizacjach oraz szeregu pomyślnie zrealizowanych 
projektów unijnych. W naszej pracy wychodzimy z założenia, że ludzie  
i ich doświadczenia są największą wartością, którą możemy przekazać 
klientom. 
Departament Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego zajmuje się 
przygotowywaniem dokumentów strategicznych dla Jednostek 
Samorządu Terytorialnego. Narzędzia te są niezbędne w profesjonalnym 
zarządzaniu gminą, powiatem czy miastem wyznaczając kierunki ich 
rozwoju poprzez sformułowanie wizji, misji, celów strategicznych  
i taktycznych oraz sposobów ich realizacji z wykorzystaniem określonych 
środków i narzędzi. Tworzone przez nas dokumenty wskazują 
strategiczne kierunki rozwoju jednostki najbliższe kilkanaście lat oraz  
są spójne z innymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu. 
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje kompleksowe przygotowanie: 

• Strategii rozwoju JST,  

• Wniosków o dofinansowanie,  

• Rozliczeń otrzymanego wsparcia finansowego,  

• Biznesplanów,  

• Studiów wykonalności,  

• Planów Rozwoju Lokalnego, 

• Planów Rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych 

• Prognoz Oddziaływania na Środowisko 

• Lokalnych Programy Rewitalizacji 

• Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Departament zajmuje się również przygotowywaniem dokumentów 
operacyjnych tj. strategia promocji. Tworzone przez nas dokumenty 
zawierają analizę marketingową oraz diagnozę sytuacji wyjściowej JST. 
Tworzone przez nas dokumenty wskazują cele strategiczne i operacyjne 
promocji JST oraz jej adresatów, a także grupy nabywców takiej oferty 
JST. Przygotowana przez sztab naszych ekspertów Strategia Promocji 
zawiera również rekomendacje działań, narzędzia i środki promocji, 
harmonogram, budżet oraz wskazówki dotyczące monitoringu  
i ewaluacji dokumentu 

 
  



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Maciejewski 

 

Andrzej Maciejewski - 13 lat doświadczenia w pracy jako trener, Coach  
i Mentor.  
Ekspert przywództwa i rozwoju osobistego. Członek John Maxwell Team, 
międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów przywództwa, 
coachów i mówców. Certyfikowany trener, mówca, Coach The John 
Maxwell Team. Bezpośredni uczeń Johna Maxwella.  
Został wybrany do John Maxwell Team Poland jako członek zespołu 
kształtującego trenerów przywództwa w Polsce.  Szkoli zespoły, liderów, 
inspiruje do działania. Prowadzi warsztaty z przywództwa, zarządzania 
zespołem, negocjacji, pracy w zespole i rozwiązywania konfliktów. 
Przeszedł całą ścieżkę trenerską w Society of NLP(Orlando, USA)  
u Richarda Bandlera- twórcy neurolingwistycznego programowania.  
Jest trenerem metody Transforming Communication, której uczył  
się bezpośrednio u jej twórcy Richarda Bolstada- pozwalającej na rozwój 
nieagresywnej komunikacji i porozumienia zarówno w biznesie, jak i życiu 
prywatnym. Łącząc różne metody działania i daje uczestnikom swoich 
szkoleń wiedzę, którą mogą natychmiast stosować. Pracuje na case study 
uczestników, tworząc rozwiązania bezpośrednio na przykładzie klienta.   
Były reprezentant Polski w karate tradycyjnym i pasjonat rozwoju. 
Prywatnie Przyjaciel, Partner, Kumpel.  
Do klientów Andrzeja Maciejewskiego należą między innymi:  

• Dom Pomocy Społecznej Skrzynno, który w czerwcu 2017 roku 
otrzymał nagrodę za jedne z najlepiej zarządzanych DPS w 
Polsce,  

• Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, 

• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Łodzi, 
Gdańsku, Katowicach, 

• Urząd Miasta Zgierz, 

• Szkoła Główna Handlowa Warszawa,  

• Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk, 

• Urząd Miasta Słupsk,  

• Honda Park,  

• Volvo Nova, 

• PC Open,  

• Pizzaportal, 

• Over Group,  

• Hestia Pro Leszno,  

• Uniwersytet Łódzki, 

• Ministerstwo Rowoju, 

• BZ WBK,  
Najważniejsze przebyte treningi i szkolenia:  

• The John Maxwell University, 

• John Maxwell  Team Coach, Trainer & Speaker 

• IMC John Maxwell – konferencja na temat nauczania 
przywództwa,  

• NLP Practitioner – Society of NLP,  

• NLP Master Practitioner – Society of NLP,  

• NLP Trainers Training – Society of NLP,  

• Transforming Communication – TC Richard Bolstad,  

• Transforming Communication Trainers Training – TC Richard 
Bolstad,  

• VCC Negocjacje – Trener  

• VCC Negocjacje – Egzaminator 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

Magdalena Kuszmider 

 

 

 
Magdalena Kuszmider - prawnik, podwójny dyplom magistra  
z administracji publicznej oraz  z prawa. Doktorat z tematyki dotyczącej 
ograniczenia, odmowy prawa dostępu do informacji publicznej.  
Prowadzi instytut szkoleniowo – doradczy, który współpracuje na stałe  
z licznymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony 
danych osobnych, doradztwa prawnego.  
Zajmuje się, także szkoleniami dla sektora publicznego, była wykładowcą 
akademickim, a obecnie współpracuje także z Kancelarią Radców 
Prawnych w Warszawie,  współtworzy, przez kilka lat wprowadzała  
i tworzyła na rynku polskim holding polsko – holenderski. Chcąc 
poszerzać znajomość przez społeczeństwo prawa, przeprowadziła pro 
publico bono kilkadziesiąt szkoleń na terenie całego kraju.  
 

Doradza, konsultuje, szkoli, współpracuje z samorządami, firmami 
szkoleniowymi prowadząc szkolenia dla urzędników. Jej klientami oprócz 
licznej grupy samorządów byli pracownicy NIK-u, MSW, Państwowej 
Agencji Żeglugi Powietrznej,  IPN-u i inni. Autorka konfekcji  
pt. Funkcjonalność Prawa w Samorządzie  – Warszawa 2018, którą 
wspierali m.in. sędzia TK Jerzy Stępień, prof. Maciej Rogalski, prof.  
Artur Kuś,  prof. Tomasz Barankiewicz, prof. Eligiusz Krześniak,  
dr. Bogusław Ulijsza, dr. Mateusz Dróżdż, dr. Bartłomiej Opaliński i inni 
znakomici prawnicy.. 
Autorka publikacji nt. międzynarodowego prawa ochrony środowiska 
oraz w 2018 r - książki pt. Informacja publiczna, informacja sektora 
publicznego w podmiotach zobowiązanych.  
 

 

 

 

 

 

 
 
Mentor S.A. powstała w 1994 roku jako broker ubezpieczeniowy 
W przeciągu blisko 25 lat działalności w spółce powstało ponad  
20 wyspecjalizowanych biur brokerskich, które są partnerami w zakresie 
ubezpieczeń dla firm z najróżniejszych branż. 
Spółka świadczy usługi kompleksowo, poczynając od analizy, doradztwa, 
po wybór najkorzystniejszej oferty dla klienta. Aktywnie uczestniczy 
także w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje szereg portali dostępnych w trybie online, 
które maksymalnie upraszczają proces zawierania umów ubezpieczenia 
dla określonych branż. 
Mentor S.A. pracuje zasadniczo na rynku polskim, jednakże obsługuje 
także podmioty zagraniczne. Na szeroką skalę współpracuje z partnerami 
zagranicznymi, a także jest członkiem europejskich i światowych 
stowarzyszeń i organizacji branżowych. 
Firma posiada obecnie ponad 250 pracowników, z których 135 posiada 
licencje brokerskie. 
Ich działania wspierają dyplomowani prawnicy, ekonomiści, specjaliści  
z dziedziny IT oraz likwidacji szkód i zamówień publicznych. 
Kompleksowe czynności brokerskie na najwyższym poziomie 
potwierdzone są certyfikatem jakości ISO 9001:2015, a bezpieczeństwo 
powierzonych informacji poparte jest przez system Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2017. 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA NA VIII SPOTKANIU MERYTORYCZNO – INTEGRACYJNYM !!! 

Zespół Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. & Partnerzy 

 

 

 

 


