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Szanowni Państwo 

 

W imieniu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mam zaszczyt zaprosić Państwa 

do udziału w ósmej edycji Akademii Samorządowca, której celem jest wymiana myśli  

i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych z obszaru województwa 

łódzkiego.  

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w dniach 13 – 14 czerwca br. w Hotelu nad Mrogą 

(Rochna 3a, 95-060 Brzeziny). 

 

Kluczowym zadaniem Akademii jest inicjowanie dyskusji dotyczących możliwości wsparcia 

procesów rozwojowych, wymiana dobrych praktyk oraz próba przeciwdziałania problemom 

pojawiającym się podczas wdrażania nowych przepisów prawnych. Uczestnicy wezmą także udział 

w warsztatach szkoleniowych dotyczących roli lidera i skutecznego zarządzania w samorządzie. 

Uczestnikami szkolenia będą osoby reprezentujące samorządy województwa łódzkiego, 

odpowiedzialne za rozwój strategiczny naszego województwa. 

Istotnym elementem spotkania będzie również część networkingowa wydarzenia połączona 

z kolacją z udziałem samorządów województwa łódzkiego, która rozpocznie się o godz.19:00.   

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w latach 2016 - 2018r. zorganizowała 

 do tej pory siedem edycji spotkań, w których wzięło udział ponad 300 samorządowców  

z naszego regionu. Uczestnicy Akademii Samorządowca brali udział w warsztatach prowadzonych 

przez  ekspertów obejmujących zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu 

terytorialnego. Spotkania odbywały się w ośrodkach konferencyjnych województwa łódzkiego. 

m.in.: Uniejów, Rochna, Smardzewice, Aleksandrów Łódzki.  
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Szczegółowa agenda wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Warunkiem 

udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego (skanu) formularza 

zgłoszeniowego na adres konferencja@larr.lodz.pl  do dnia 10 czerwca 2019br.  

 

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest Izabela Witaszek – Dyrektor Departamentu 

Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego (tel: 724 544 018, email: i_witaszek@larr.lodz.pl)  

                                                                    

 
   Z wyrazami szacunku 

                                                                                                               

                                                                                        Prezes Zarządu                   

                                                                           Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
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