
PRACOWNIA SAMORZĄDOWA FUNDACJI BATOREGO 

próbuje w innowacyjny sposób spojrzeć na wyzwania stojące przed 
samorządem lokalnym. Uczestniczący w niej Samorządowczynie 
i Samorządowcy wypracowują – we współpracy z ekspertkami i ekspertami 
– rozwiązania dotyczące usług publicznych i współpracy władz lokalnych 
z mieszkańcami. Otrzymują też wsparcie w stosowaniu w praktyce prawa 
oraz poznają różne obszary funkcjonowania samorządu, m.in. finanse, 
zagospodarowanie przestrzeni, gospodarkę odpadami, konsultacje społeczne.

W czasie postępującej centralizacji państwa, 
kłopotów finansowych i trudnych wyzwań 

stojących przed samorządem, musimy szukać 
nowych rozwiązań, a przede wszystkim wykorzystać 

potencjał tkwiący w lokalnych wspólnotach i we 
współpracy władz z mieszkańcami. Temu służy 

Pracownia Samorządowa.
–

Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego



W Pracowni Samorządowej  
w 2021 roku uczestniczy:

 38 radnych

 10 wójtek i wójtów

 7 burmistrzyń i burmistrzów

 1 sołtyska

 1 prezydent miasta

Pracownia Samorządowa rozszerza 
moją perspektywę spojrzenia na 
problemy radnych i mieszkańców.
Joanna Wons-Kleta, wójtka gminy Pawonków 

Jest tu zespół niesamowitych 
ludzi. Inspirujemy się, wymieniamy 
poglądami, praktykami i wspieramy 
w chwilach zwątpienia, które 
samorządowcom również potrafią się 
przydarzyć.
Dariusz Cieślak, wójt gminy Sędziejowice

Pracownia Samorządowa to 
niesamowite źródło jasno podawanej 
wiedzy, którą już udaje mi się 
wykorzystywać.
Bogdan Czaplicki, radny powiatu kamieńskiego

radna/radny
wójtka/wójt, burmistrzyni/burmistrz, prezydent
sołtyska 



Program łączy pasję, prawo i samorząd. 
Przekonanie, że samorząd to mieszkańcy,  

a nie władze, to fundament naszego myślenia  
w Pracowni Samorządowej.

–
Szymon Osowski, prawnik,  

ekspert Pracowni Samorządowej

W Pracowni Samorządowej postanowiliśmy wykorzystać 
takie metody projektowania innowacji w samorządzie, 
które łączą mocne zagłębianie się w istotę i kontekst 

problemu oraz metodę design sprint, wykorzystywaną 
dotychczas tylko w tworzeniu innowacji biznesowych.

–
Bartosz Narzelski, projektant usług,  

ekspert Pracowni Samorządowej

Ekspertami Pracowni Samorządowej są prawniczki i prawnicy, specjalistki i specjaliści zarządzania 
projektowego, zarządzania finansami, współpracy z biznesem, dialogu z mieszkańcami.



Przeczytaj wybrane ekspertyzy Fundacji Batorego 
dotyczące samorządu:

J. Flis, J. Swianiewicz, Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych – reguły podziału

D. Sześciło i in., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 
każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?

H. Izdebski, Solidarność jednostek samorządu 
terytorialnego a zasada pomocniczości

D. Sześciło, Samorząd-centrum. Bilans po trzydziestu 
latach od odrodzenia się samorządu i pięciu latach nowego 
centralizmu

J. Swianiewicz, Finanse samorządu terytorialnego 
w dobie pandemii

D. Sześciło, Jak przygotować raport o stanie samorządu?

Kontakt:
Pracownia Samorządowa Fundacji Batorego
e-mail: pracownia@batory.org.pl
telefon: 22 536 02 04
www.batory.org.pl/masz-glos-masz-wybor/pracownia-samorzadowa 

Często zmieniające się prawo nie 
ułatwia pracy, dlatego cieszę się, 
że powstała Pracownia Samorządowa, 
która skupia grono ekspertów 
z najróżniejszych dziedzin.
Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy

Udział w Pracowni to wyróżnienie 
i jednocześnie obowiązek, 
żeby jak najlepiej wykorzystać 
zdobywaną wiedzę.  Może z takimi 
samorządowcami jak tutaj nasz kraj 
nie wejdzie na niewłaściwy tor.
Sylwia Stelmach-Piątkowska, radna Drużbic

https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Rzadowy-Fundusz-Inwestycji-Lokalnych-regu%C5%82y-podzia%C5%82u.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Rzadowy-Fundusz-Inwestycji-Lokalnych-regu%C5%82y-podzia%C5%82u.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport_RFIL_ka%C5%BCdemy-wed%C5%82ug-potrzeb-czy-wed%C5%82ug-barw-politycznych.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport_RFIL_ka%C5%BCdemy-wed%C5%82ug-potrzeb-czy-wed%C5%82ug-barw-politycznych.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/H.Izdebski_Solidarno%C5%9B%C4%87.jednostek.samorz%C4%85du.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/H.Izdebski_Solidarno%C5%9B%C4%87.jednostek.samorz%C4%85du.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/Rzad_Samorzad_analiza.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/Rzad_Samorzad_analiza.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/Rzad_Samorzad_analiza.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Finanse-samorzadu-w-dobie-pandemii.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Finanse-samorzadu-w-dobie-pandemii.pdf
https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/Jak-przygotowac-raporto-stanie-samorzadu.pdf
mailto:pracownia@batory.org.pl
http://www.batory.org.pl/masz-glos-masz-wybor/pracownia-samorzadowa

