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ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich 

zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń online dedykowanych pracownikom 

jednostek samorządu terytorialnego zatytułowany 
 

„Planowanie strategiczne w powiatach 

jako element polityki rozwoju” 
 

Trzecie szkolenie z ww. cyklu odbędzie się 31 sierpnia br. o godz. 10:00 

Temat: „Pożądana struktura strategii” 

Szkolenie potrwa ok 1,5 godz. 

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są 

Członkami Związku Powiatów Polskich. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

https://zpp.pl/szkolenia  

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 27 sierpnia 2021 roku. 

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące 

wzięcia udziału w szkoleniu. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

  

 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

 

 

https://zpp.pl/szkolenia


 

 

PROGRAM 

 

Moduł III 

„Pożądana struktura strategii” 
 

31 sierpnia 2021 r., online 

 

9.50 – 10.00 / Dołączanie przez uczestników do wydarzenia 
 

10.00 – 10.10 /  

 Powitanie uczestników 

10.10 – 11.40 /  

 Dlaczego diagnoza jest tak ważna 

 Jak dobrze przygotować diagnozę i z jakich źródeł informacji warto 

korzystać 

 Bariery – potencjały – wyzwania – uwarunkowania rozwoju 

 Cele – kierunki działania – przedsięwzięcia 

 Monitoring – czemu to ważne 

 Włączenie i przywództwo – bez tego nie będzie dobrej strategii 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRELEGENCI 

 

Barbara Łączna – specjalistka ds. samorządu, trenerka z zakresu budowania społeczeństwa obywa-

telskiego, planowania strategicznego, zarządzania zespołem i empatycznej komunikacji, doradczyni 

partnerstw i doradczyni miast w projekcie Związku Miast Polskich, trenerka Transforming 

CommunicationTM, Mistrz Praktyk IA NLP i coach. Posiada rozległe doświadczenie strategiczne 

i operacyjne zdobyte w trakcie pracy na rzecz JST. Dobrze poznała wszystkie szczeble samorządu 

– rozpoczynając prace zawodową od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

kierując projektami badawczymi i doradczymi Związku Powiatów Polskich, a od kilu lat współpracując 

z gminami jako niezależny doradca i właścicielka firmy. Praktyk z zakresu funkcjonowania 

administracji publicznej, funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, zarządzania projektami, 

budowania partnerstw lokalnych, zarządzania w administracji. Koordynator lub realizator wielu 

projektów z zakresu administracji publicznej współfinansowanych z środków unijnych. Brała udział w 

tworzeniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju oraz strategii promocyjnych. Jej misją zawodową 

jest przebywanie wśród ludzi otwartych na zmiany, wdrażanie idei smart city i współdziałanie na rzecz 

samorządów lokalnych. W pracy z samorządami ważny jest dla niej kontekst społeczny – 

współrządzenie, partycypacja, rewitalizacja, innowacje w sferze społecznej, psychologia społeczna, 

stereotypy, kwestie równości i różnorodności, a przede wszystkim tworzenie przestrzeni do budowania 

relacji. Wierzy, że otwarty dialog oraz autentyczność pozwalają tworzyć świat, w którym ludzie pragną 

żyć. 

 

Grzegorz Godziek – specjalista ds. zarządzania strategicznego, doradca partnerstw i doradca miast 

w projekcie Związku Miast Polskich, specjalista ds. strategii usług publicznych w projekcie Związku 

Powiatów Polskich, były dyrektor Regionalnej Instytucji Finansującej przy Małopolskiej Agencji  

Rozwoju Regionalnego, właściciel firmy specjalizującej się w doradztwie dla samorządów w zakresie 

polityki rozwoju. Od roku 2005 prowadzi działalność doradczą dla samorządów i przedsiębiorców. Jest 

autorem i współautorem szeregu dokumentów o charakterze strategicznym (strategii JST, programów 

rewitalizacji, planów rozwoju uzdrowisk, planów rozwoju lokalnego, dokumentów strategicznych dla 

Lokalnych Grup Działania, a także strategii rozwoju dla firm i instytucji sektora komercyjnego oraz 

planów naprawczych dla MSP), autor koncepcji utworzenia w Małopolsce sieci Funduszy Poręczeń 

Kredytowych. Przez szereg lat wykładowca kilku krakowskich uczelni wyższych. W ramach studiów 

podyplomowych wykładał zagadnienia związane m.in. z programowaniem w Unii Europejskiej oraz 

zarzadzaniem projektami. 

  

 

 

 

 


