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Wst´p

Mija ju˝ dwadzieÊcia lat od odzyskania suwerennoÊci i rozpocz´cia
przebudowy naszego Paƒstwa. DwadzieÊcia lat pracy i wysi∏ków, podczas
których miesza∏o si´ zadowolenie z sukcesów i poczucie niedosytu,
gdy nie mo˝na by∏o w pe∏ni zrealizowaç swoich zamierzeƒ. W tym wielkim
procesie transformacji Polski wa˝nà rol´ odgrywa∏ odbudowywany samorzàd,
który pozwoli∏ na uruchomienie ogromnych si∏ tkwiàcych w spo∏ecznoÊciach
lokalnych. Przyczyni∏y si´ one walnie do transformacji i rozwoju Kraju,
a samorzàd sta∏ si´ integralnà cz´Êcià jego nowego ustroju. DziÊ ju˝ nawet
trudno sobie wyobraziç, jak bez niego Rzeczpospolita mog∏aby funkcjonowaç.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej powsta∏a po to, aby rozwój samorzàdnoÊci wspieraç, po to, aby spe∏niaç rol´ spo∏ecznego partnera Rzàdu
i Parlamentu w realizacji reform samorzàdowych. Jubileusz dwudziestolecia Fundacji sk∏ania do zapisu naszych dotychczasowych wysi∏ków,
a tak˝e do próby analizy naszych sukcesów i niespe∏nionych planów.
FRDL powsta∏a w okresie entuzjazmu odzyskanà wolnoÊcià. SpodziewaliÊmy si´, ˝e odrzucenie niechcianego ustroju i narzuconych barier przyniesie
natychmiastowe spe∏nienie wszelkich oczekiwaƒ. Nast´pne lata przynios∏y ogromne sukcesy w∏adz lokalnych, ale jednoczeÊnie te˝ wi´ksze
trudnoÊci ni˝ oczekiwano, gdy˝ wszyscy musieliÊmy si´ przystosowaç
do zupe∏nie nowych i dynamicznie zmieniajàcych si´ warunków. Dotyczy∏o to te˝ Fundacji i Êrodowiska z nià zwiàzanego. To by∏ trudny okres,
gdy przeplata∏y si´ sukcesy i problemy z pokonywaniem coraz to nowych
barier. Te trudnoÊci by∏y przezwyci´˝ane tylko dzi´ki wytrwa∏oÊci i zaanga˝owaniu wielu ludzi. Im nale˝à si´ s∏owa uznania. Mamy bowiem wielkà
satysfakcj´, ˝e FRDL dobrze pe∏ni∏a swe zadania, przyczyniajàc si´ do
sukcesów samorzàdów.
Przedstawiamy tu nasze dzia∏ania w ciàgu dwudziestu lat. Ich wielki zakres
uniemo˝liwia zaprezentowanie wszystkich. Koncentrujemy si´ wi´c na tych,
które wydajà si´ nam najistotniejsze. PogrupowaliÊmy je w kilka dzia∏ów
b´dàcych odbiciem naszych zamierzeƒ i priorytetów.
Kwestia pierwsza – szkolenia, zatem dzia∏ania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji i przystosowaniu ich do
nowych zadaƒ i wyzwaƒ. W bie˝àcym roku osiàgniemy liczb´ JEDNEGO
MILIONA uczestników naszych szkoleƒ. Nasze cztery Wy˝sze Szko∏y
Administracji Publicznej wykszta∏ci∏y ju˝ ponad 10 000 absolwentów.
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Rozwin´liÊmy nowe formy samokszta∏cenia, inicjujàc stworzenie blisko stu
regionalnych forów dyskusyjnych, gromadzàcych specjalistów z ró˝nych
dziedzin.
Nie wystarczy jednak kszta∏ciç ludzi. Trzeba wspomagaç ich w usprawnianiu administracji. Stàd drugi nurt naszej dzia∏alnoÊci, czyli doradztwo
i wspieranie w∏adz lokalnych w przeprowadzaniu zmian. Mo˝emy z satysfakcjà odnotowaç uznanie dla naszych dzia∏aƒ w tym zakresie i wzrastajàce zapotrzebowanie na dalszà naszà pomoc.
Trzeci nurt – to wspierania rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Samorzàd mo˝e funkcjonowaç jedynie wtedy, gdy spo∏ecznoÊci lokalne sà
z∏o˝one z obywateli nie tylko Êwiadomych swych praw, ale i odpowiedzialnoÊci za swojà przysz∏oÊç i warunki ˝ycia. Historia nie stwarza∏a
warunków, aby w Polsce ta ÊwiadomoÊç sta∏a si´ powszechna. Trzeba wi´c
intensywnie wspieraç jej rozwój. Ten problem by∏ przedmiotem sta∏ej
naszej troski. PodejmowaliÊmy ró˝nego rodzaju programy, jednak ró˝ne
istniejàce bariery nie pozwoli∏y na osiàgniecie w pe∏ni zamierzonych efektów.
Tych barier rozwoju samorzàdnoÊci jest wiele. Konieczne sà wi´c studia
dla ich identyfikacji i poszukiwania dróg ich przezwyci´˝enia. Stàd nieodzowna jest sta∏a dzia∏alnoÊç opiniotwórcza, aby wykazywaç opinii
publicznej potrzeb´ samorzàdnoÊci i sukcesy samorzàdu, a tak˝e, aby
domagaç si´ od Rzàdu i Parlamentu w∏aÊciwych dzia∏aƒ na rzecz decentralizacji kraju. Dzia∏alnoÊç studialnà i opiniotwórczà uwa˝aliÊmy te˝
za jeden z priorytetów. Mo˝emy odnotowaç pewne osiàgni´cia, ale obserwujàc wydarzenia w kraju, odczuwamy niedosyt efektów tych dzia∏aƒ
i koniecznoÊç ich wzmo˝enia.
Wreszcie uwa˝amy za swój obowiàzek przekazywanie naszych doÊwiadczeƒ innym krajom przechodzàcym proces transformacji ustrojowej.
Jest to jedyna droga sp∏acenia d∏ugu, który zaciàgn´liÊmy w stosunku
do tych paƒstw i organizacji, które nam pomaga∏y w okresie polskich
reform. JesteÊmy im wdzi´czni i szerzej opisujemy ich pomoc w dalszych
rozdzia∏ach. Aby sp∏aciç ten d∏ug i u∏atwiç drog´ innym, uczestniczyliÊmy,
w miar´ naszych si∏ i dost´pnych Êrodków, w programach pomocowych
w blisko dwudziestu paƒstwach. Nasze doÊwiadczenia budzi∏y i nadal
budzà ˝yczliwe zainteresowanie krajów przechodzàcych transformacj´
ustrojowà, choç wydaje si´ nam, ˝e Polska mog∏a w wi´kszym stopniu
staç si´ symbolem sukcesu przemian i wzorcem dla innych w budowie
samorzàdu.
Jednak cieszymy si´ z tego, co uda∏o nam si´ zrobiç. Czujemy satysfakcj´, ˝e dzia∏ania FRDL mogà byç uznawane za jeden z najwi´kszych
8
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sukcesów organizacji pozarzàdowych, powsta∏ych po prze∏omie politycznym w Polsce. Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç z kapita∏em za∏o˝ycielskim
STU dolarów (sic!!!), dzi´ki entuzjazmowi i zaanga˝owaniu wielu ludzi
oraz dzi´ki pomocy zagranicznej, FRDL sta∏a si´ powa˝nà organizacjà
ogólnokrajowà. Tworzymy sieç z∏o˝onà z siedemnastu oÊrodków regionalnych, z których niektóre ju˝ potworzy∏y swoje filie, z czterech Wy˝szych
Szkól Administracji Publicznej i Polskiego Instytutu Demokracji Lokalnej.
Zatrudniamy 260 sta∏ych pracowników, nie liczàc zatrudnienia w szko∏ach,
a roczne obroty FRDL przekraczajà 50 milionów z∏otych. JesteÊmy dumni
i w tym miejscu chcemy wyraziç podzi´kowania wszystkim osobom, które
Fundacjà kierowa∏y, które w niej pracowa∏y albo w inny sposób wspiera∏y realizacj´ naszych idei i zamiarów. Nazwiska niektórych z nich sà
wymienione w dalszych rozdzia∏ach, jednak nie mamy mo˝noÊci, aby je
wszystkie tu wymieniç. Na sukces Fundacji pracowa∏y setki ludzi. I im
wszystkim chcemy wyraziç tu nasze podzi´kowania i uznanie.
Ale przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Budowa demokracji to
niekoƒczàcy si´ wysi∏ek wszystkich obywateli. Chcemy w nim uczestniczyç.
Ostatni rozdzia∏ poÊwi´cony jest w∏aÊnie strategii Fundacji na nadchodzàce lata. Jest ona naturalnà kontynuacjà dotychczasowych dzia∏aƒ,
bo nasza misja nie ulega zmianie. JesteÊmy organizacjà nastawionà na
jej ciàg∏à realizacj´, wymagajàcà sta∏ej dzia∏alnoÊci. Musimy jedynie dostosowywaç nasze dzia∏ania do zmieniajàcych si´ potrzeb i wyzwaƒ.
B´dziemy je koncentrowaç wokó∏ trzech celów: wspierania rozwoju
spo∏ecznoÊci lokalnych, wspomagania administracji lokalnej w podnoszeniu swej jakoÊci i rozwoju w∏asnej dzia∏alnoÊci studialnej i opiniotwórczej, aby móc przyczyniaç si´ do likwidacji barier ograniczajàcych
samorzàdnoÊç w Polsce.
DwadzieÊcia lat pracy FRDL stworzy∏o ogromny kapita∏ zebranych doÊwiadczeƒ, ale i moralne zobowiàzanie, aby go wykorzystywaç. Jeszcze wiele
w Polsce pozosta∏o do zrobienia. B´dziemy wi´c nadal pracowaç i wspieraç
samorzàdnoÊç i demokracj´ lokalnà, które stanowià podstawy jej rozwoju.

Za Rad´ Fundatorów
Jerzy St´pieƒ
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Jerzy Regulski

Premier RP prof. Jerzy Buzek wr´cza nagrod´ Pro Publico Bono prof. Jerzemu Regulskiemu
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1. Poczàtki Fundacji
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Rok 1989 przyniós∏ z dawna oczekiwany prze∏om, chocia˝ w formie, jakiej
nikt si´ nie spodziewa∏. Ogromna wi´kszoÊç Polaków chcia∏a, aby dotychczasowy system upad∏. Wybory 4 czerwca wykaza∏y jasno, ˝e ludzie
oczekiwali zmiany, a ówczesne w∏adze nie mia∏y ju˝ si∏, aby si´ tej woli
przeciwstawiç. I nagle okaza∏o si´, ˝e wiele rzeczy dotàd niemo˝liwych,
mo˝na – a nawet trzeba – zrealizowaç, poniewa˝ kraj wymaga∏ przebudowy i spo∏eczeƒstwo si´ tego domaga∏o.
Jednà z koniecznych zmian by∏a odbudowa samorzàdu terytorialnego.
Prace nad przygotowaniem reformy prowadzone by∏y od wielu lat.
Pierwsze jej za∏o˝enia przedstawione zosta∏y ju˝ w czerwcu 1981 roku
na forum Konwersatorium „DoÊwiadczenie i Przysz∏oÊç” przez zespó∏
Jerzego Regulskiego. Wtedy te˝ ukszta∏towa∏a si´ grupa, która podj´∏a
pó∏legalne studia nad przysz∏ym modelem samorzàdu. Jej trzon stanowili:
Jerzy Regulski, Adam Kowalewski, Micha∏ Kulesza, Aleksandra Jewtuchowicz, Tadeusz Markowski, Iwo Byczewski i inni pracownicy Zak∏adu
Polityki Regionalnej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Zak∏adu Ekonomiki Rozwoju Miast Uniwersytetu ¸ódzkiego oraz Wydzia∏u Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego. Blisko dziesi´cioletnie studia pozwoli∏y
na opracowanie programu reform, który zosta∏ przyj´ty przez odpowiednià
komisj´ komitetu obywatelskiego i sta∏ si´ podstawà negocjacji przy
Okràg∏ym Stole zimà 1989 roku.
Ówczesne w∏adze polityczne odrzuca∏y jakàkolwiek myÊl o rzeczywistych
zmianach w tej dziedzinie, gdy˝ oznacza∏yby one zburzenie fundamentów, na których opiera∏ si´ dawny re˝im. Jednak postulat takich zmian
znalaz∏ si´ w programie wyborczym komitetu obywatelskiego, nawiàzujàc równie˝ do programu I Zjazdu SolidarnoÊci z 1981 roku. Wyniki wyborów potwierdzi∏y wol´ spo∏eczeƒstwa. Senat, w którym komitet obywatelski uzyska∏ mia˝d˝àcà wi´kszoÊç, sta∏ si´ naturalnym depozytariuszem tego mandatu. Stàd pierwsza inicjatywa ustawodawcza tej Izby
dotyczy∏a w∏aÊnie odbudowy samorzàdu. Po dziesi´cioleciu studiów
i braku nadziei na realizacj´ zg∏aszanych postulatów, nagle otworzy∏a
si´ mo˝liwoÊç dokonania przebudowy paƒstwa. Stanowiska kluczowe
dla reformy znalaz∏y si´ w r´kach osób, dla których odbudowa samorzàdu by∏a podstawowym celem dzia∏ania: Jerzy Regulski zosta∏ Pe∏nomocnikiem Rzàdu, przewodnictwo senackiej Komisji Samorzàdu Terytorialnego objà∏ Jerzy St´pieƒ, Micha∏ Kulesza zosta∏ jej g∏ównym eks13

pertem, Sejmowej Nadzwyczajnej Komisji przewodniczy∏ Walerian Paƒko,
a Adam Kowalewski zosta∏ wiceministrem budownictwa, odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne.
Ale dla sukcesu reformy nie mog∏o wystarczyç uchwalenie nowego prawa
i przebudowa dotychczas istniejàcych instytucji – nale˝a∏o przygotowaç
kadry i zbudowaç poparcie spo∏eczne dla proponowanych zmian. Podejmowane próby stworzenia szerokiego ruchu spo∏ecznego w oparciu
o istniejàce w ca∏ym kraju komitety obywatelskie nie przynios∏y trwa∏ych
rezultatów. Natomiast sugestia profesor Joanny Regulskiej dotyczàca
powo∏ania organizacji pozarzàdowej, a oparta na jej doÊwiadczeniach amerykaƒskich, doprowadzi∏a do powo∏ania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Utworzy∏a jà grupa pi´ciu parlamentarzystów, aby w ten sposób podkreÊliç rol´ tej organizacji jako spo∏ecznego partnera Parlamentu i Rzàdu.
Za∏o˝ycielami byli senatorowie: Andrzej Celiƒski, Aleksander Paszyƒski,
Jerzy Regulski i Jerzy St´pieƒ oraz pose∏ Walerian Paƒko. Oficjalny akt
za∏o˝ycielski zosta∏ podpisany 18 wrzeÊnia 1989 roku w gabinecie Marsza∏ka
Senatu Andrzeja Stelmachowskiego, który w sposób niezwykle zaanga˝owany wspiera∏ ide´ reformy. Dla nadzoru nad dzia∏alnoÊcià Fundacji
powo∏ano Rad´ Wspierajàcà z∏o˝onà z wybitnych osobistoÊci ˝ycia publicznego.
Powo∏anie Fundacji spotka∏o si´ z ˝ywio∏owym odzewem Êrodowisk zaanga˝owanych w proces przebudowy kraju. By∏a ona pierwszà tego typu
organizacjà w Polsce. Setki osób odwiedza∏y pierwsze biuro, które utworzono
w paêdzierniku 1989 roku przy ulicy Wspólnej w Warszawie, w kawalerce
udost´pnionej przez Danut´ Regulskà. Skromna powierzchnia nie mog∏a
pomieÊciç wszystkich interesantów. Intensywne dyskusje na klatce schodowej sta∏y si´ wi´c udr´kà sàsiadów, którzy jednak znosili je ze zrozumieniem. W 1989 roku Fundacja zatrudnia∏a tylko trzech pracowników, a ca∏a
dzia∏alnoÊç prowadzona by∏a na zasadach wolontariatu.
W nast´pnym roku centrala FRDL przenios∏a si´ ju˝ do normalnych pomieszczeƒ biurowych przy ulicy Krzywickiego w Warszawie.
Ogromne zaanga˝owanie spo∏eczeƒstwa na rzecz przebudowy kraju
stworzy∏o podstawowà si∏´, która umo˝liwi∏a rozwój Fundacji. Za∏o˝yciele widzieli jej rol´ w∏aÊnie jako oÊrodek wsparcia dla tego powszechnego ruchu. Ju˝ 9 listopada 1989 roku odby∏o si´ spotkanie Rady Programowej FRDL z przedstawicielami wojewódzkich komitetów obywatelskich. Przedstawiono na nim koncepcj´ systemu szkoleƒ i innych
form wsparcia spo∏ecznoÊci lokalnych, w tym tak˝e szeroki program
wyjazdów zagranicznych. Du˝a cz´Êç z tych postulatów zosta∏a zrealizowana, jakkolwiek, niestety, nie wszystkie. Konflikty polityczne znisz14
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czy∏y ruch komitetów obywatelskich, a brak zorganizowanego wsparcia
ze strony w∏adz centralnych zmusi∏ do ograniczenia ich dzia∏alnoÊci jedynie do programów finansowanych z zagranicy.
Zapowiedê odbudowy samorzàdu spotka∏a si´ z entuzjastycznym zainteresowaniem i poparciem za granicà. Dla przedstawicieli paƒstw zachodnich by∏o oczywiste, ˝e bez samorzàdu i demokracji lokalnej nie
mo˝e istnieç paƒstwo demokratyczne. Wszyscy dotychczasowi partnerzy
prowadzonych studiów wyrazili gotowoÊç pomocy. Zg∏aszali si´ te˝ przedstawiciele wielu rzàdów, instytucji publicznych i organizacji pozarzàdowych,
dzi´ki którym Fundacja mog∏a niezw∏ocznie rozpoczàç niezale˝ne dzia∏anie. Inaczej by∏oby to niemo˝liwe, gdy˝ kapita∏ za∏o˝ycielski wynosi∏
jedynie sto dolarów, przekazanych przez panià Ann´ Trzeciakowskà.
Ale najwa˝niejsza by∏a pierwsza pomoc, bez której Fundacja nie mog∏aby
w ogóle zaczàç swej dzia∏alnoÊci. Ju˝ we wrzeÊniu 1989 wp∏yn´∏o 5000
funtów od Batory Trust (Wielka Brytania). Wkrótce dosz∏y dalsze granty
od National Endowment for Democracy (USA) i US Information Agency.
Kolejno uruchamiano biura w innych miastach i starano si´ je wyposa˝aç
w niezb´dny sprz´t. W pierwszym rocznym sprawozdaniu znaleêç mo˝na
informacj´, ˝e po roku dzia∏alnoÊci ju˝ osiem z pi´tnastu oÊrodków mia∏o
w∏asne komputery, a ca∏a sieç dysponowa∏a czterema kserokopiarkami,
co by∏o du˝ym osiàgni´ciem. Ju˝ w tym pierwszym roku dzia∏ania blisko
500 osób wyjecha∏o na sta˝e zagraniczne, a w kraju w szkoleniach
wzi´∏o udzia∏ prawie 30 tysi´cy osób. W 1990 wp∏ywy finansowe FRDL
wynios∏y w przeliczeniu na nowe z∏ote ok. 650 tys., ale ogólna wartoÊç
realizowanych projektów by∏a szacowana na 1 200 tys., gdy˝ wiele kosztów
by∏o bezpoÊrednio pokrywanych przez sponsorów. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e faktyczna wartoÊç tych pieni´dzy by∏a wówczas znacznie wi´ksza
ni˝ obecnie. Prawie ca∏a ta kwota by∏a spo˝ytkowywana na pokrycie
kosztów wyjazdów studialnych i szkoleƒ. Jedynie znikomà ich cz´Êç
wykorzystywano na rozwój instytucjonalny. Wi´kszoÊç pracy wykonywali
nieodp∏atnie wolontariusze.
Wszystko to by∏o mo˝liwe w∏aÊnie dzi´ki ogromnemu zaanga˝owaniu
wielu ludzi dobrej woli, którzy zaczynali dzia∏alnoÊç tak w Warszawie,
jak i w innych miastach. Prze∏om 1989 i 90 roku by∏ okresem dynamicznych zmian. Komitety obywatelskie dzia∏a∏y w ca∏ym kraju, a zbli˝ajàce
si´ wybory samorzàdowe mobilizowa∏y lokalne spo∏ecznoÊci. Pierwszym
zadaniem Fundacji by∏o w∏aÊnie wspieranie tego ruchu. Celem by∏o nie
tylko upowszechnianie idei samorzàdnoÊci, ale te˝ i t∏umaczenie zasady
budowanego nowego systemu. Trzeba by∏o zach´caç ludzi do kandydowania na radnych i t∏umaczyç lokalnym aktywistom, na czym ich przysz∏a
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dzia∏alnoÊç b´dzie polegaç. Sztandarowà akcjà, finansowanà przez
Fondation France-Pologne, by∏o wys∏anie na tygodniowe wizyty do Francji
kilkuset potencjalnych kandydatów na radnych.
Po wyborach w maju 1990 roku podstawowym zadaniem FRDL sta∏o si´
przeszkolenie istniejàcej kadry administracji lokalnej tak, aby mog∏a sprostaç
nowym zadaniom.
Pomoc zagraniczna odgrywa∏a podstawowà rol´. Lista darczyƒców wyd∏u˝a∏a si´. Znajdujemy na niej: US Agency for International Development,
US Conference of Mayors, Know-How Fund (Wielka Brytania), Heinrich
Böll Stiftung (Niemcy), German Marshall Fund (USA), Rad´ Europy,
Fondation France-Pologne, Rockefeller Brothers Fund (USA), Deutsche
Stiftung für Internationale Entwicklung, PHARE Programme i wiele innych.
To zagraniczne wsparcie przybiera∏o te˝ formy sta∏ych partnerstw. Program
Lokalna Demokracja w Polsce (Local Democracy in Poland), utworzony
z inicjatywy i pod kierownictwem profesor Joanny Regulskiej (Rutgers
University, USA), by∏ strategicznym partnerem FRDL przez wiele lat.

Partnerstwo Lokalna Demokracja w Polsce
Rutgers University, USA
AktywnoÊç LDP w Polsce zacz´∏a si´ tu˝ przed wyborami w 1990 –
w czasie prze∏omowym dla polskiej transformacji. W owym czasie
podstawowym celem by∏o szybkie przeszkolenie przedwyborcze lokalnych urz´dników zaanga˝owanych w pierwsze wybory samorzàdowe. Dzi´ki Êrodkom z dwóch pierwszych grantów (German Marshall
Fund of The US oraz United States Information Agency, USIA), uzyskanych
przez profesor Joann´ Regulskà, LDP, wraz z FRDL jako podwykonawcà,
mog∏y natychmiast rozpoczàç kompletowanie materia∏ów dydaktycznych – zarówno audiowizualnych, jak i tekstowych – by stanàç
w pe∏nej gotowoÊci wobec gwa∏townie narastajàcych potrzeb szkoleniowych lokalnego samorzàdu.
Istotnym elementem budowy struktur organizacyjnych FRDL by∏y du˝e
granty z USAID (United State Agency for International Development),
uzyskiwane w ramach programu LDP, które pozwoli∏y na budow´
sieci. Dzia∏ania za∏o˝ycielskie skupi∏y si´ na wzmacnianiu szesnastu
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regionalnych oÊrodków szkoleniowych stworzonych przez FRDL
i na budowie programów szkoleniowych – by mog∏y one s∏u˝yç
konkretnymi, w∏aÊciwymi dla danego obszaru programami edukacyjnymi w dziedzinach wa˝nych dla lokalnych spo∏ecznoÊci.
Wraz z rozruchem pierwszych szkoleƒ nadesz∏y nowe granty z Rockefeller Brothers Fund, The Pew Charitable Trusts i The Ford Foundation. Dzi´ki nim program Lokalna Demokracja w Polsce wyszed∏
poza krótkoterminowe, doraêne szkolenia i móg∏ skupiç si´ na d∏ugoterminowym dzia∏aniu w ramach programu stypendialnego (Fellows
Program), prowadzonego wspólnie z Center for Urban Policy Research
Rutgers University. Inicjatywa ta by∏a skierowana do osób, które tworzy∏y
podwaliny przysz∏ej demokracji lokalnej. Program ten mia∏ zapewniç
uczestnikom solidne przeszkolenie w zakresie procedur i standardów
demokratycznych na szczeblu lokalnym. Szkolàc lokalnych urz´dników i samorzàdowców, LDP skoncentrowa∏ si´ bezpoÊrednio na
przygotowaniu przysz∏ych liderów do wype∏niania ich podstawowego
zadania, jakim by∏o utworzenie kompetentnych samorzàdów w ca∏ym
kraju.
LDP wspiera∏ polskie w∏adze w decentralizacji kraju organizujàc konsultacje, wizyty studialne w Stanach Zjednoczonych oraz szkolenia,
przygotowujàc liderów do przej´cia coraz wi´kszej liczby obowiàzków
wynikajàcych z lokalnej autonomii. Opierajàc si´ po cz´Êci na wczeÊniejszych grantach, a po cz´Êci na nowych funduszach z grantów
od USAID i USIA – LDP oferowa∏ pe∏ny zakres pomocy, by wspieraç
samorzàd terytorialny. W swych dzia∏aniach LDP nie tylko koncentrowa∏ si´ na zagadnieniach decentralizacji, istotne by∏y tak˝e kwestie
zwiàzane z partycypacjà spo∏ecznà, przeciwdzia∏aniem dyskryminacji
kobiet oraz mi´dzynarodowà wymianà doÊwiadczeƒ decentralizacyjnych.

Okresowo istnia∏o przedstawicielstwo FRDL w Toronto, równie˝ w Moskwie
w 1991 roku Fundacja mia∏a swojego przedstawiciela. Zawarto porozumienia o sta∏ej wspó∏pracy z nast´pujàcymi instytucjami: Leicester Polytechnic (Wielka Brytania), Mi´dzynarodowa Unia W∏adz Lokalnych, Korpus
Pokoju, Rada Europy, Institut des Hautes Etudes en Administration Publique (Szwajcaria), Local Government Traning Board (Luton, Wielka
Brytania), Centre National de la Fonction Publique Territoriale (Francja)
oraz Szwedzkie i Duƒskie Stowarzyszenia W∏adz Lokalnych. Sta∏à pomoc
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m∏odej organizacji zapewniali te˝ przedstawiciele dyplomatyczni wielu
paƒstw pe∏niàcy swoje urz´dy w Warszawie. Szczególnie cenne by∏o wsparcie
kolejnych ambasadorów Stanów Zjednoczonych, a tak˝e ambasadorów
Danii, Szwecji i Holandii. Niektóre oÊrodki fundacyjne uzyska∏y granty przyznane przez rzàdy tych paƒstw przeznaczone na prowadzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej.
Dla merytorycznego i organizacyjnego rozwoju Fundacji du˝e znaczenie mia∏a wspó∏praca mi´dzynarodowa z ró˝nymi instytucjami.
Nale˝y szczególnie wspomnieç:
Wspó∏praca
Centrum Samorzàdu Lokalnego FRDL w Jeleniej Górze
z Krajowym Zwiàzkiem Gmin Duƒskich
i Centrum Szkolenia Samorzàdu Lokalnego w Grenaa
Podpisana umowa umo˝liwi∏a przeszkolenie na koszt duƒski, w trakcie
dwutygodniowego pobytu w Danii, 61 lokalnych polityków (radnych,
przedstawicieli administracji miejskiej i gminnej oraz wyk∏adowców
oÊrodka regionalnego w Jeleniej Górze). Szkolenie sk∏ada∏o si´ z tygodniowych zaj´ç teoretycznych w Grenaa oraz tygodnia konfrontacji teorii z praktykà w gminach duƒskich (po 2 osoby).
Wynikiem tych szkoleƒ by∏o nawiàzanie Êcis∏ej wspó∏pracy z gminami
duƒskimi, w 14 przypadkach przypiecz´towanej oficjalnymi umowami,
na mocy których zacz´∏a funkcjonowaç wymiana dzieci i m∏odzie˝y,
dostawy sprz´tu do polskich szkó∏ i szpitali, a nawet pomoc w renowacji
starówek w kilku polskich miastach. Nasili∏ si´ tak˝e ruch turystyczny
w obu kierunkach.
Nast´pnà aktywnoÊcià w ramach wspó∏pracy polsko – duƒskiej by∏o
koordynowanie przez OÊrodek FRDL w Jeleniej Górze prac w ramach
duƒskiego projektu odnowy Êrodowiska naturalnego w tym regionie.
Wspó∏praca
Centrum Samorzàdu Lokalnego FRDL w Jeleniej Górze
z instytucjami ze Stanów Zjednoczonych
Równolegle do wspó∏pracy z Duƒczykami doprowadzono do podpisania umowy partnerskiej Jeleniej Góry z miastem Tyler w Teksasie,
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co tak˝e zaowocowa∏o wymianà studentów i wyk∏adowców Filii Politechniki Wroc∏awskiej w Jeleniej Górze i University of Texas at Tyler
oraz wspó∏pracà obu miast.
Jeleniogórski OÊrodek by∏ równie˝ koordynatorem Poland Municipal
Education and Leadership Program, sponsorowanego przez United
States Information Agency, w ramach którego zorganizowano w 1991
roku wyjazd do Teksasu na miesi´czny sta˝ 15 jeleniogórskich samorzàdowców oraz pobyt 10 amerykaƒskich ekspertów w Jeleniej Górze.
Wszystkie te dzia∏ania pozwoli∏y Fundacji i OÊrodkowi mocno zaakcentowaç swojà obecnoÊç i podkreÊliç rol´, jakà FRDL ma spe∏niaç
w rozwoju samorzàdnoÊci lokalnej.

Wspó∏praca
Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Szczecinie
ze Zwiàzkiem Gmin Szwedzkich
3 lipca 1990 roku zawarta zosta∏a umowa SALA/BITS mi´dzy Polskà
a Szwecjà, która mia∏a za zadanie stworzyç szans´ na wspó∏prac´
mi´dzy g∏´boko zakorzenionymi w spo∏eczeƒstwie Szwecji samorzàdami
terytorialnymi a rozpoczynajàcymi swojà dzia∏alnoÊç samorzàdami
w Polsce. Umowa przewidywa∏a dzia∏ania w czterech obszarach:
1. dostawy u˝ywanego sprz´tu biurowego i szkolnego dla gmin
polskich;
2. szkolenie oraz wizyty studialne radnych i urz´dników polskich
w Szwecji;
3. szkolenie w Szwecji i w Polsce (z udzia∏em wyk∏adowców szwedzkich) polskich instruktorów zajmujàcych si´ tematykà samorzàdowà oraz wyk∏adowców samorzàdowych centrów szkoleniowych
(ToT);
4. animowanie wspó∏pracy i partnerstwa gmin po obu stronach Ba∏tyku.
Realizacja umowy zosta∏a powierzona po stronie szwedzkiej Zwiàzkowi Gmin Szwedzkich w Sztokholmie (SALA), a po stronie polskiej
Centrum Szkoleniowemu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Szczecinie (CS FRDL).
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Program SALA/BITS stworzy∏ rzetelne podstawy trwa∏ych kontaktów
budujàcych sta∏à wspó∏prac´ obu stron. Wspó∏praca z samorzàdami
szwedzkimi sta∏a si´ pomostem do nawiàzania przyjaznych sàsiedzkich
stosunków z krajem, który w Polsce by∏ ma∏o znany, a którego osiàgni´cia samorzàdowe warte by∏y analizy i wykorzystania. Kooperacja
ta przyczyni∏a si´ do lepszego zrozumienia przez polskich samorzàdowców zasad funkcjonowania samorzàdu w mechanizmie paƒstwa,
a tak˝e do integracji Êrodowisk samorzàdowych pó∏nocnej Polski.
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Fundacja rozwija∏a si´ dzi´ki entuzjazmowi i zaanga˝owaniu wielu ludzi.
Poczucie misji i potrzeba aktywnoÊci owocowa∏y w rozwoju Fundacji
i podejmowaniu przez nià coraz to nowych inicjatyw i form dzia∏ania.
Kszta∏towa∏a si´ te˝ powoli jej struktura organizacyjna. Za∏o˝yciele,
obejmujàc ró˝ne wa˝ne funkcje publiczne, nie mogli ju˝ osobiÊcie kierowaç
dynamicznie rozwijajàcà si´ instytucjà. Utworzyli Rad´ Fundatorów, która
powo∏ywa∏a na kolejne kadencje Rad´ Nadzorczà, która z kolei powo∏ywa∏a Zarzàd, nadzorujàc jego dzia∏alnoÊç. Rada Fundatorów zwi´kszy∏a
swój sk∏ad do siedmiu osób, które posiadajà do˝ywotnie cz∏onkostwo,
gwarantujàc swoimi nazwiskami czystoÊç intencji i dzia∏aƒ Fundacji.
Po Êmierci Waleriana Paƒki i Aleksandra Paszyƒskiego, a tak˝e po rezygnacji Jacka Woêniakowskiego, Rada powo∏a∏a do swego grona Iwa
Byczewskiego, Adama Kowalewskiego, Czes∏aw´ Rudzkà-Lorentz i Joann´
Regulskà. Radzie Nadzorczej po jej utworzeniu poczàtkowo przewodniczy∏
Jerzy Regulski, a obecnie Adam Kowalewski.
Zmienia∏y si´ kolejne zarzàdy. Istniejàcà poczàtkowo funkcj´ dyrektora
generalnego Fundacji sprawowali kolejno: Krzysztof Herbst, Ludwik
Biegaƒski, Maria Ptaszyƒska-Wo∏oczkowicz, Jacek Koz∏owski. W póêniejszym
okresie przyj´to zasad´ etatowych zarzàdów, których cz∏onkowie kierowali Fundacjà. Funkcje prezesów Zarzàdu kolejno sprawowali: Witold
Monkiewicz, Krzysztof Lipski i obecnie Barbara Imio∏czyk, a z poÊród cz∏onków
zarzàdów nale˝y wymieniç Grzegorza Nowakowskiego, Iren´ Peszko
i Hann´ Szczeblewskà.
Od samego poczàtku przyj´to za∏o˝enie, ˝e FRDL powinna byç organizacjà sieciowà, bowiem tylko aktywne regionalne oÊrodki mog∏y efektywnie wspieraç samorzàdy odpowiadajàc na ich rzeczywiste potrzeby.
Ju˝ w 1990 roku utworzono 15 oÊrodków o ró˝nej formie organizacyjnej,
które powsta∏y w Bia∏ymstoku, Bydgoszczy, Gdaƒsku, Jeleniej Górze,
Katowicach, Kielcach, Krakowie, ¸odzi, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wroc∏awiu. Ta sieç mog∏a
zaistnieç dzi´ki ogromnemu zaanga˝owaniu wielu osób, spoÊród których
nale˝y wymieniç: Janusza Bastera w Krakowie, Zofi´ Kupiƒskà w Opolu,
Stanis∏awa Huskowskiego we Wroc∏awiu, Ann´ P∏oskà w Kielcach,
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Micha∏a Kalitowskiego w Katowicach i W∏odzimierza Puzyn´ w Szczecinie,
który póêniej zosta∏ rektorem tamtejszej WSAP.
Poczàtkowo nikt nie przypuszcza∏, ˝e uda si´ stworzyç w∏asnà sieç,
stàd poszukiwano lokalnych partnerów, którzy mogli podjàç si´ realizowania fundacyjnej misji, ku nim te˝ kierowana by∏a uzyskana pomoc.
Niestety, rozbie˝noÊç interesów uniemo˝liwia∏a wspó∏prac´. Wymusza∏o
to koniecznoÊç budowania w∏asnych oÊrodków od podstaw, co jednoczeÊnie spowodowa∏o straty dotychczasowych efektów, a cz´sto i majàtku. Jedynie Ma∏opolski Instytut Samorzàdu Terytorialnego i Administracji,
utworzony wspólnie z Urz´dem Wojewódzkim, nie tylko dzia∏a sprawnie
do dziÊ, ale sta∏ si´ najwi´kszym oÊrodkiem w sieci FRDL. Powsta∏ te˝
nowy oÊrodek w Zielonej Górze, dostosowujàc sieç do podzia∏u administracyjnego kraju. Przez pewien okres dzia∏a∏y te˝ oÊrodki w Cz´stochowie i Gorzowie Wielkopolskim. Dla usprawnienia organizacji dzia∏alnoÊç na Mazowszu przej´∏o bezpoÊrednio Biuro Fundacji w Warszawie,
likwidujàc odr´bny oÊrodek regionalny. Z biegiem czasu powsta∏y te˝ filie
oÊrodków z siedzibami w Tarnowie, Siedlcach i Ciechanowie.

Gdaƒsk
Olsztyn

Szczecin

Bia∏ystok
Bydgoszcz
Ciechanów
Warszawa
Poznaƒ
Siedlce
Zielona Góra
¸ódê
Wroc∏aw
Jelenia Góra
Lublin
Kielce
Opole
Katowice
Kraków
Tarnów Rzeszów

OÊrodek regionalny FRDL
Filia oÊrodka regionalnego FRDL
Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej FRDL

W ciàgu tych dwudziestu lat dynamicznie zmienia∏o si´ finansowanie
pomocy samorzàdom. Poczàtkowo powstajàce gminy nie posiada∏y ˝adnych
w∏asnych Êrodków. Ca∏a pomoc pochodzi∏a z zagranicy. Jedynie jednorazowo w 1990 roku Pe∏nomocnik Rzàdu uzyska∏ na ten cel Êrodki bud˝etowe. Fundacja musia∏a poszukiwaç Êrodków z ró˝nych êróde∏ i jednoczeÊnie realizowaç programy poprzez swojà sieç oÊrodków regionalnych. W latach dziewi´çdziesiàtych specjalnà rol´ odgrywa∏y dotacje
z USAID (United States Agency for International Development), które
pozwoli∏y równie˝ na rozwój instytucjonalny Fundacji.
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Czes∏awa Rudzka-Lorentz, prof. Adam Kowalewski, prof. Jerzy St´pieƒ, prof. Jerzy
Regulski. Konferencja jubileuszowa XV-lecia FRDL, Warszawa, wrzesieƒ 2004 r.

Jednak z biegiem lat i umacnianiem si´ ustroju demokratycznego pomoc
zagraniczna wygasa∏a. Ostatni program amerykaƒski zakoƒczony zosta∏
w roku 2000. Fundacja podj´∏a wysi∏ek, aby stworzyç polskie konsorcjum
dla jego kontynuacji w oparciu o wiedz´ i doÊwiadczenia jego realizatorów.
Niestety, inicjatywa ta nie spotka∏a si´ ze zrozumieniem ze strony amerykaƒskiej, co spowodowa∏o nie tylko przerwanie programu, ale i zaprzepaszczenie powa˝nej cz´Êci dorobku.
Zakoƒczenie programów pomocowych spowodowa∏o, ˝e podstawowym
êród∏em finansowania sta∏y si´ Êrodki w∏asne gmin. Na szcz´Êcie w∏adze
lokalne rozumia∏y ju˝ swoje potrzeby – i na szkolenia i konsultacje przeznacza∏y doÊç powa˝ne pieniàdze. Te zmiany zmusza∏y FRDL do ewolucji. Poczàtkowo bowiem fundusze uzyskiwane centralnie by∏y przekazywane do oÊrodków, które jedynie realizowa∏y programy. Jednak póêniej
to oÊrodki musia∏y w znacznej cz´Êci same zdobywaç zamówienia lokalne.
W ciàgu nast´pnych lat sytuacja znów si´ zmieni∏a – zacz´∏y funkcjonowaç
przedakcesyjne i strukturalne fundusze Unii Europejskiej. Ponownie
mo˝na by∏o odtworzyç programy ogólnokrajowe, które spowodowa∏y
wi´kszà integracj´ organizacji.
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Wraz z rozwijajàcà si´ dzia∏alnoÊcià merytorycznà wzrasta∏a w FRDL
liczba zatrudnionych osób, zaczynajàc od oko∏o 30 w 1990 roku do 250
w roku 2008. W poszczególnych latach liczba zatrudnionych w sieci
Fundacji osób by∏a zmienna. Kszta∏cenie profesjonalnej kadry stanowi∏o
zawsze szczególny priorytet FRDL. Fundacja by∏a i jest do dziÊ „kuênià
talentów”. Dobrze wyszkoleni eksperci i trenerzy to bardzo poszukiwani
na rynku pracownicy, wiele osób pracujàcych w FRDL znalaz∏o swoje miejsca w samorzàdach, bankach, uczelniach wy˝szych, ministerstwach
a tak˝e w organizacjach komercyjnych. Praca w Fundacji stanowi∏a dla
wielu osób istotny etap w ich rozwoju zawodowym. Jest satysfakcjà obserwowanie przebiegu ich karier, który wiele z tych osób zawiód∏ na wysokie stanowiska w ró˝nych dziedzinach ˝ycia. To te˝ jest jedna z form
realizacji misji FRDL.
Rozwój dzia∏alnoÊci szkoleniowo – doradczej Fundacji ma odzwierciedlenie nie tylko w zwi´kszaniu liczby zatrudnionych osób, ale tak˝e we
wprowadzaniu nowych produktów, nowych form i metod realizacji zadaƒ statutowych oraz we wzroÊcie przychodów. W tej dziedzinie najwi´ksze znaczenie dla Fundacji ma w ostatnich latach realizacja wysokobud˝etowych projektów szkoleniowych. Przychody FRDL w 1990 roku
wynios∏y 650 tysi´cy PLN, a w 2008 roku ju˝ prawie 47000 tysi´cy PLN.

Przychody w tys. PLN

Wykres 1. Przychody finansowe Fundacji w tys. PLN
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3. Podnoszenie kwalifikacji
w∏adz lokalnych
i administracji
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W chwili rozpocz´cia wprowadzania tak istotnej zmiany ustrojowej, jakà
by∏o tworzenie w Polsce samorzàdu, istniejàca kadra urz´dnicza, kszta∏cona pod kàtem pracy w poprzednim systemie politycznym, nie by∏a gotowa
do realizacji nowych zadaƒ. Konieczne zatem sta∏y si´ dwutorowe dzia∏ania – z jednej strony przygotowanie istniejàcej ju˝ kadry do pe∏nienia
nowych funkcji, z drugiej gruntowne wykszta∏cenie nowych pokoleƒ
urz´dników.

Szkolenie w∏adz lokalnych i administracji
Oczywistym priorytetem by∏o przeszkolenie istniejàcej administracji, jednak
skala tego zadania by∏a ogromna. Wed∏ug ówczesnych szacunków przeszkoleniem nale˝a∏o objàç ponad pó∏ miliona osób – radnych oraz pracowników administracji i przedsi´biorstw lokalnych. W∏adze lokalne musia∏y
bowiem podjàç si´ zupe∏nie nowych zadaƒ, takich jak zarzàdzanie przej´tym majàtkiem czy prowadzenie w∏asnej gospodarki finansowej.
Poczàtkowo przewa˝a∏y szkolenia dotyczàce kwestii podstawowych,
na przyk∏ad istoty samorzàdu terytorialnego, jego podstaw prawnych i form
dzia∏ania. Z biegiem czasu pracownicy Fundacji – na podstawie prowadzonego monitoringu i bie˝àcej ewaluacji szkoleƒ – stwierdzili, ˝e potrzeby uczestników szkoleƒ sà bardziej z∏o˝one. Oferowano wi´c kursy
dotyczàce metod rozwiàzywania konfliktów, prawa materialnego (b´dàcego podstawà dzia∏ania samorzàdu terytorialnego), nowoczesnych metod
zarzàdzania gminà czy komputeryzacji. Oferowano te˝ kursy i szkolenia
o tematyce zwiàzanej z problemami nowoczesnej polityki informacyjnej
gminy, kontaktów ze spo∏eczeƒstwem czy obs∏ugi klientów. Wzrasta∏o
równie˝ zainteresowanie tworzeniem strategii rozwoju, politykà gospodarczà i politykà rozwiàzywania problemów spo∏ecznych. JednoczeÊnie
zanika∏o zapotrzebowanie na tematy podstawowe, które stawa∏y si´ ogólnie
znane.
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Nowe potrzeby okreÊla∏y nowe tematy, a sta∏y wzrost poziomu wiedzy
i doÊwiadczeƒ pracowników administracji lokalnej zmusza∏ do sta∏ego
doskonalenia metod szkoleniowych – od prostych wyk∏adów, poprzez
metody interaktywne, warsztatowe i anga˝ujàce uczestników, a˝ do szkoleƒ
wzbogacanych nowoczesnymi metodami e-learningu.
Fundacja w okresie dziewi´tnastu lat funkcjonowania przeszkoli∏a ponad 970 tysi´cy osób, zorganizowa∏a i przeprowadzi∏a ponad 43 tysiàce
kursów, szkoleƒ, seminariów i konferencji. Szacuje si´, ˝e w po∏owie 2009
roku suma przeszkolonych przez Fundacj´ osób przekroczy milion.
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Równolegle z uczestnictwem w szkoleniach w kraju, du˝a liczba lokalnych
polityków i pracowników samorzàdowych odbywa∏a zagraniczne sta˝e.
Niemo˝liwe jest pokazanie skali tych dzia∏aƒ, poniewa˝ cz´sto FRDL
wyst´powa∏a jedynie jako poÊrednik, a nie organizator takich wyjazdów.
Szacuje si´ jednak, ˝e w pierwszych latach z takiej formy rozwoju skorzysta∏o oko∏o 3000 osób.
Zapotrzebowanie na szkolenia by∏o w poszczególnych latach zmienne.
W pierwszym okresie budowania samorzàdu Fundacja realizowa∏a
mniej szkoleƒ, co wynika∏o z ograniczonych mo˝liwoÊci w∏asnych, ale
tak˝e z mniejszej ÊwiadomoÊci potrzeb. Pracownicy samorzàdowi nie
zdawali sobie sprawy z obszarów wiedzy, które powinni rozwijaç, mimo,
˝e dzi´ki szkoleniom finansowanym z zagranicznych grantów, mogli
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uczyç si´ bezp∏atnie. Skala zadaƒ, które stan´∏y przed nimi w nowej
rzeczywistoÊci ogranicza∏a te˝ czas, który mogliby poÊwi´ciç na dokszta∏canie. W kolejnych latach zaobserwowaç mo˝na jednak zwi´kszanie si´ zapotrzebowania na szkolenia, mimo ˝e coraz trudniej mo˝na by∏o uzyskaç Êrodki na prowadzenie dzia∏alnoÊci szkoleniowej bezp∏atnej dla odbiorców. Oprócz wzrostu ÊwiadomoÊci potencjalnych odbiorców, du˝e znaczenie mia∏ fakt przygotowywania si´ Polski do wstàpienia do Unii Europejskiej. Wtedy te˝ do kraju nap∏ywa∏y Êrodki przedakcesyjne przeznaczone na rozwój lokalny, co równie˝ powodowa∏o potrzeb´ szkolenia pracowników samorzàdowych, szczególnie w zakresie
tematyki zwiàzanej z zarzàdzaniem Êrodkami oraz dostosowaniem polskich przepisów do obowiàzujàcych w UE. Od 2005 roku nast´pujà kolejne zmiany zwiàzane z obecnoÊcià Polski w Unii Europejskiej i kolejne
nowe wyzwania stawiane administracji publicznej. Pomoc finansowa UE
wymaga dokszta∏cania pracowników administracji w zakresie planowania
rozwoju lokalnego, opracowywania szczegó∏owych planów – programów
operacyjnych, pisania projektów, zarzàdzania projektami, rozliczania projektów, kontroli i monitoringu. Profesjonalizacja administracji i Êwiadczenie
wysokiej jakoÊci us∏ug wymaga sta∏ego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji, stàd zapotrzebowanie na us∏ugi
szkoleniowe nie zniknie.
Patrzàc na powy˝szy wykres (wykres nr 2) nale˝y pami´taç, ˝e FRDL
sukcesywnie traci∏a swój pierwotny monopol na szkolenia. Powstawa∏o
wiele ró˝nych nowych firm i organizacji. Wed∏ug wewn´trznych analiz udzia∏
FRDL w rynku szkoleniowym ju˝ w koƒcu lat dziewi´çdziesiàtych wynosi∏
poni˝ej 50%. Wskazuje to na wielkà skal´ potrzeb szkoleniowych i zainteresowania nimi w∏adz samorzàdowych. To warte jest odnotowania.
Realizacja tak masowych dzia∏aƒ spowodowa∏a koniecznoÊç wykszta∏cenia du˝ej grupy profesjonalnych wyk∏adowców i trenerów. Powsta∏a
zupe∏nie nowa specjalizacja, która poprzednio nie istnia∏a. Wymaga∏o
to organizowania specjalnych kursów ToT (Training of Trainers), które
jako Szko∏y Trenerów obecne sà stale w dzia∏alnoÊci Fundacji i dotyczà
przygotowania trenerów do prowadzenia warsztatów w ró˝nych obszarach
tematycznych, zarówno tych dotyczàcych tzw. szkoleƒ mi´kkich (kompetencje psychologiczne), jak i szkoleƒ specjalistycznych z zagadnieƒ
dotyczàcych funkcjonowania samorzàdu i administracji, ale tak˝e dzia∏aƒ
na rzecz sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MÂP).
Wielkà satysfakcj´ przynosi fakt, ˝e ogromna liczba obecnych trenerów,
pracujàcych tak dla FRDL, jak i dla innych instytucji, zdobywa∏a umiej´tnoÊci na kursach organizowanych przez Fundacj´.

31

W po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych, w wyniku wzrostu poziomu umiej´tnoÊci i wiedzy lokalnych liderów i pracowników samorzàdowych, klasyczne
szkolenia i kursy przesta∏y stanowiç wystarczajàcà form´ podnoszenia
kwalifikacji. Nabyte doÊwiadczenia umo˝liwi∏y rozwój samokszta∏cenia.
Trzeba by∏o wi´c przede wszystkim stworzyç odpowiednie formy organizacyjne. Stàd powsta∏a koncepcja tworzenia specjalistycznych forów
regionalnych grupujàcych osoby zajmujàce si´ analogicznymi sprawami
w ró˝nych miastach i gminach. Fora sta∏y si´ nowà, atrakcyjnà formu∏à wymiany doÊwiadczeƒ i uzupe∏niania wiedzy specjalistycznej.
Aktualnie w strukturze FRDL dzia∏a ponad 80 forów, skupiajàcych wójtów,
burmistrzów, sekretarzy, skarbników, pracowników administracji szkolnictwa,
kultury, ochrony zabytków, specjalistów zajmujàcych si´ programami europejskimi i innych urz´dników samorzàdowych. Uczestnicy forów sami kierujà ich pracami, decydujà o formach kszta∏cenia czy tematyce spotkaƒ,
poniewa˝ to oni najlepiej umiejà rozpoznaç i okreÊliç swoje potrzeby w rozwoju zawodowym.
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Przyk∏ad – dzia∏alnoÊç forów w Ma∏opolsce
Idea forów kszta∏towa∏a si´ niemal od poczàtku istnienia Fundacji.
Potrzeba integrowania „m∏odych” Êrodowisk samorzàdowych wydawa∏a si´ oczywista. Pytanie tylko brzmia∏o: w jakiej formie to zrobiç,
aby by∏a ona skuteczna, atrakcyjna, inspirujàca. W krakowskim Êrodowisku Fundacji, w goràczce bie˝àcej pracy polegajàcej g∏ównie
na organizowaniu szkoleƒ, pojawi∏ si´ pomys∏, którego realizacja mia∏a
s∏u˝yç stworzeniu systemu wsparcia dla okreÊlonych, jednorodnych
grup pracowników samorzàdowych. Chodzi∏o równie˝ o to, aby stworzyç
(w tym wypadku w Krakowie) miejsce przyjazne samorzàdom, do
którego si´ ch´tnie wraca, w którym mo˝na liczyç na pomoc w sytuacjach trudnych, ale mo˝na równie˝ wspólnie Êwi´towaç sukcesy.
Jako pierwsze, w roku 1992, powsta∏o Forum Skarbników Jednostek
Samorzàdu Terytorialnego Ma∏opolski, a kilka miesi´cy póêniej – Forum
Sekretarzy Samorzàdów Polski Po∏udniowej. W obu przypadkach idea
wspó∏pracy, zawodowej solidarnoÊci, pog∏´biania wiedzy i wspólnego
rozwiàzywania problemów spotka∏a si´ z akceptacjà, której widomym
przejawem sta∏y si´ regularne spotkania, burzliwe dyskusje, wypracowywanie wspólnych stanowisk wobec w∏adz regionu i administracji
paƒstwowej. Pomimo poczàtkowych obaw i wàtpliwoÊci, fora te nie tylko
rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç, ale co wa˝ne, do dzisiaj, 15 lat od utworzenia, nadal
t´ dzia∏alnoÊç kontynuujà. Z dzisiejszej perspektywy wydaje si´, ˝e
o sukcesie zadecydowa∏a m. in. zaproponowana formu∏a organizacyjna, na tyle przyjazna i elastyczna, ˝e daje mo˝liwoÊç prowadzenia
dzia∏alnoÊci bez formalnych, biurokratycznych ograniczeƒ. Od poczàtku za∏o˝ono, ˝e fora, nie posiadajàc osobowoÊci prawnej i funkcjonujàc
w ramach oÊrodków regionalnych FRDL, b´dà autonomiczne w kwestiach merytoryczno–programowych.
Gdy okaza∏o si´, ˝e koncepcja forów zosta∏a zaakceptowana przez
Êrodowiska samorzàdowe, w nast´pnych dwóch latach powsta∏y w Ma∏opolsce kolejne: Forum OÊwiaty Samorzàdowej, Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin i Forum Ekologiczne. W przeciwieƒstwie do dwóch
pierwszych, które skupiajà osoby piastujàce w samorzàdach okreÊlone funkcje (sekretarze, skarbnicy), kolejne fora mia∏y charakter
„bran˝owy” – ich wspólnym mianownikiem by∏y wykonywane zadania,
a cz∏onkowie piastujà ró˝ne, nie tylko kierownicze stanowiska.
I tak w kolejnych latach powstawa∏y fora skupiajàce urz´dników samorzàdowych pracujàcych m. in. w obszarze oÊwiaty, pomocy spo∏ecznej, kultury. Równolegle rozwija∏a si´ dzia∏alnoÊç forów „zawodowych”, w których dzia∏alnoÊç podj´li wójtowie, burmistrzowie
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i prezydenci miast, przewodniczàcy rad gmin i powiatów, radcy prawni
pracujàcy na rzecz administracji samorzàdowej, koordynatorzy zarzàdzania kryzysowego.
Istotà forów jest wspólne rozwiàzywanie problemów, wymiana doÊwiadczeƒ, budowanie Êrodowiskowych grup wsparcia. Obok aspektów
edukacyjnych, spotkaƒ z ekspertami – fora sà istotnym partnerem
dla w∏adz regionalnych: to tu wyra˝ane sà opinie, artyku∏owane stanowiska, odbywajà si´ w dyskusje o istotnych, strategicznych dla rozwoju regionu sprawach.

Barbara Imiolczyk – prezes Zarzàdu FRDL, Bogdan Borusewicz – marsza∏ek Senatu RP
oraz Jolanta Piotrowska, prezes KFS, burmistrz Gi˝ycka.
Konferencja Kobiecego Forum Samorzàdowego, Warszawa, marzec 2006 r.

Kszta∏cenie nowych kadr
– Wy˝sze Szko∏y Administracji Publicznej
Szkolenie osób ju˝ pracujàcych w administracji by∏o niewystarczajàce.
Nale˝a∏o tak˝e myÊleç o przysz∏oÊci, a wi´c o przygotowaniu przysz∏ych
pracowników. To z kolei wymaga∏o uruchomienia szkó∏ nowego typu, bo34
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wiem dotychczasowy sposób kszta∏cenia administracji daleko odbiega∏
od rzeczywistych potrzeb. W odró˝nieniu od minionego ustroju, w którym
rola w∏adz lokalnych polega∏a jedynie na Êcis∏ym wykonywaniu administracyjnych poleceƒ w∏adz centralnych i organów partii, nowo powsta∏e
samorzàdy mia∏y nie tylko administrowaç, ale i zarzàdzaç rozwojem lokalnym, w Êcis∏ym wspó∏dzia∏aniu ze spo∏ecznoÊciami lokalnymi. Wymaga∏o to innego od dotychczasowego przygotowania pracowników. Dlatego
podj´to decyzj´ o utworzeniu specjalistycznych szkó∏ administracji publicznej, które mog∏yby podjàç wyzwanie nie tylko wykszta∏cenia du˝ej liczby
przysz∏ych pracowników, ale i wypracowania nowego profilu absolwenta
i nowych programów nauczania.
Ju˝ w latach dziewi´çdziesiàtych utworzone zosta∏y cztery szko∏y pomaturalne: w Bia∏ymstoku, Kielcach, ¸odzi i Szczecinie. Priorytetem FRDL
by∏o podniesienie poziomu administracji na wsiach i w ma∏ych oÊrodkach, gdzie nikt nie chcia∏ wracaç po ukoƒczeniu wy˝szych studiów. Po
kilku latach, dzi´ki zmianom w prawie, uda∏o si´ przekszta∏ciç te szko∏y
w Wy˝sze Szko∏y Administracji Publicznej, jednak nadal – zgodnie z fundacyjnà filozofià – nacisk po∏o˝ony by∏ przede wszystkim na studia licencjackie, gwarantujàce dobre przygotowanie praktyczne do pracy w administracji, szczególnie w mniejszych miejscowoÊciach. Rozwijane sà tak˝e
studia podyplomowe, dajàce mo˝liwoÊç uzupe∏nienia wiedzy w wybranych
specjalnoÊciach.
Dzi´ki wykorzystaniu doÊwiadczeƒ zagranicznych wprowadzono i nadal
stale modyfikuje si´ program kszta∏cenia we wszystkich uczelniach. Od
poczàtku du˝y nacisk k∏adziono na znajomoÊç j´zyków obcych, umiej´tnoÊç obs∏ugiwania komputerów, do programu wprowadzono zagadnienia z zakresu psychologii, socjologii, komunikacji spo∏ecznej, które
z jednej strony pozwala∏y absolwentom szerzej rozumieç zachodzàce
w Polsce przemiany, z drugiej strony podnieÊç jakoÊç obs∏ugi klienta indywidualnego w tworzàcych si´ urz´dach. Nowatorskie by∏o równie˝ w∏àczanie studentów w dzia∏alnoÊç badawczà umo˝liwiajàcà zapoznanie si´
z praktykà wykonywania zawodów urz´dniczych oraz we wspó∏prac´ mi´dzynarodowà, która od poczàtku istnienia uczelni jest istotnym ich celem.
Problem stworzenia odpowiednich programów nauczania mia∏ znacznie
szerszy zasi´g ni˝ programy szkó∏ FRDL. Uniwersytet Rutgersa zainicjowa∏ wspólny program, do którego w∏àczy∏y si´ szko∏y w Bia∏ymstoku
i Szczecinie. W wyniku tego programu zosta∏o zawiàzane Stowarzyszenie
Edukacji Administracji Publicznej, które po∏àczy∏o wielu naukowców zainteresowanych unowoczeÊnieniem kszta∏cenia. SEAP odnios∏o wiele
sukcesów, a umo˝liwienie powstania tej inicjatywy jest dumà FRDL.
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Chocia˝ od poczàtku k∏adziono nacisk na nauczanie zawodowe, szko∏y
prowadzà tak˝e dzia∏alnoÊç opiniotwórczà, badawczà, wydawniczà i wspó∏prac´ mi´dzynarodowà. Aby uczelnie pomaga∏y podnosiç poziom kompetencji ju˝ pracujàcych urz´dników, prowadzone sà równie˝ studia podyplomowe. Jeszcze przed przekszta∏ceniem uczelni w szko∏y wy˝sze
pracownicy naukowo-dydaktyczni, oprócz prowadzenia dzia∏aƒ edukacyjnych, uczestniczyli w pracach zespo∏u utworzonego przez Ministra –
Szefa URM ds. przygotowania dokumentacji programowej dla zawodu
technik administracji (1992), a nast´pnie rektorzy tych placówek uczestniczyli w pracach zespo∏u powo∏anego przez Pe∏nomocnika Rzàdu ds.
Reformy Administracji Publicznej dla przygotowania raportu dotyczàcego
szkolenia pracowników samorzàdowych (1993).
Celem przyÊwiecajàcym w∏adzom wszystkich powo∏anych do ˝ycia przez
FRDL uczelni jest zapewnianie wysokiego poziomu kszta∏cenia, które
∏àczy wiedz´ ogólnà i specjalistycznà z praktycznymi umiej´tnoÊciami
w zakresie zarzàdzania instytucjami sektora publicznego, prywatnego
i pozarzàdowego z po∏o˝eniem du˝ego nacisku na etyczny aspekt wykonywania zawodów administracyjnych. Przy realizacji takich za∏o˝eƒ
konieczne jest sta∏e doskonalenie programu i metodologii nauczania,
aby studenci i s∏uchacze byli dobrze przygotowani do potrzeb rynku pracy.
W toku edukacji du˝y nacisk po∏o˝ony jest na praktyki zawodowe, spo∏ecznà aktywizacj´ studentów oraz ich dzia∏alnoÊç kulturalnà. W zwiàzku z tym
wszystkie szko∏y pe∏nià tak˝e rol´ wa˝nych oÊrodków w ˝yciu swoich miast
i regionów.
Tabela 1. Liczba absolwentów Wy˝szych Szkó∏ Administracji Publicznej za∏o˝onych
przez FRDL

WSAP

Absolwenci ogó∏em
od poczàtku

Bia∏ystok

6377

Kielce

607

¸ódê

1870

Szczecin

3468

SUMA

12 322
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Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej
w ¸odzi
Uczelnia rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w czerwcu 1995 roku dzi´ki staraniom
licznego grona osób z prof. Krystynà P∏azà na czele. Obecnym rektorem uczelni jest dr Tomasz Mordel. Od czasu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci ukoƒczy∏o szko∏´ ponad 1800 osób. Oferta edukacyjna szko∏y,
obok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku
Administracja, obejmuje tak˝e studia podyplomowe oraz kursy j´zykowe (szko∏a posiada uprawnienia TELC) i komputerowe. Od 2000 roku
siedzibà jest w∏asny budynek przy ul. Tokarzewskiego 2, wyposa˝ony
w nowoczesny sprz´t dydaktyczny.
Aby dobrze odpowiadaç na potrzeby rynku pracy, przy unowoczeÊnianiu
programu i metodologii nauczania uwzgl´dniane sà doÊwiadczenia
w∏asne, innych uczelni, instytucji naukowych, badawczych i szkoleniowych. W tym celu szko∏a zwiàza∏a si´ umowami o wspó∏pracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami, na przyk∏ad z Uniwersytetem ¸ódzkim, Instytutem Medycyny Pracy, Izbà Skarbowà w ¸odzi,
Polskim Instytutem Kontroli Wewn´trznej, uniwersytetami w Roskilde
(Dania), Pardubicach (Czechy) i St. Gallen (Szwajcaria) czy wy˝szymi
szko∏ami zawodowymi z Berlina, Kehl i MiÊni (Niemcy).
WSAP w ¸odzi zatrudnia ponad 80 nauczycieli akademickich, z których
wi´kszoÊç posiada stopieƒ doktora lub doktora habilitowanego i jednoczeÊnie praktyczne doÊwiadczenie w zakresie prowadzonych przedmiotów.
Uczelnia posiada pozytywnà ocen´ Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej (2006) i wysokie notowania w ogólnopolskich rankingach szkó∏
wy˝szych.
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Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej
w Szczecinie
Szko∏a dzia∏a od roku akademickiego 1995/96 i prowadzi studia na
jednym kierunku – Administracja, gdzie wykszta∏cenie odebra∏o dotàd
prawie 3500 osób. Rektorem uczelni jest dr W∏odzimierz Puzyna.
Od poczàtku istnienia szko∏a mieÊci si´ w budynkach przy ul. Marii
Sk∏odowskiej-Curie 4 w Szczecinie. W latach 1995-97, dzi´ki staraniom
profesor Joanny Regulskiej, pomocy ekspertów Rutgers University
i wsparciu USAID, ukszta∏towa∏ si´ model programowo-organizacyjny
szko∏y, który zak∏ada ca∏oÊciowe i funkcjonalne uj´cie mechanizmów
dzia∏ania administracji, spo∏ecznà aktywizacj´ studentów, upowszechnienie interaktywnych metod dydaktycznych, dostosowanie programu
studiów do potrzeb reformujàcej si´ administracji oraz nowà koncepcj´
praktyk zawodowych opartà na idei powierzania studentom zadaƒ badawczych. Misjà uczelni jest kszta∏cenie kadr administracji wyró˝niajàcych si´ profesjonalizmem i wysokim poziomem etycznym, przygotowanych do odpowiedzialnej s∏u˝by na rzecz lokalnych wspólnot.
Dzia∏ajàc na pograniczu polsko-niemieckim WSAP szczególnà wag´
przywiàzuje do budowania podwalin integracji europejskiej przez
rozwijanie kontaktów transgranicznych, wymian´ studentów i wspó∏dzia∏anie z partnerami z Niemiec. Przejawia si´ to mi´dzy innymi we
wspó∏pracy z Instytutem Niemiec i Europy Pó∏nocnej, polegajàcej
na budowaniu dialogu Polaków i Niemców oraz prowadzeniu studiów
nad nowym wymiarem polityki europejskiej, zwiàzanej z rozwojem
Europy Pó∏nocnej.
WSAP w Szczecinie prowadzi intensywnà wspó∏prac´ z partnerskimi
szko∏ami administracji w Niemczech (z Berlina, Güstrow i Kehl) w dziedzinie praktyk studenckich, wymiany studentów, realizowania
wspólnych projektów europejskich, konferencji, seminariów, badaƒ
i szkoleƒ. Wspó∏pracuje równie˝ z pozosta∏ymi szko∏ami za∏o˝onymi
przez FRDL, a tak˝e Wydzia∏em Prawa i Administracji oraz Wydzia∏em
Nauk Ekonomicznych i Zarzàdzania Uniwersytetu Szczeciƒskiego,
gdzie wi´kszoÊç absolwentów WSAP kontynuuje nauk´ na studiach
II stopnia w oparciu o podpisane porozumienia.
Szko∏a prowadzi intensywnà dzia∏alnoÊç wydawniczà, zwiàzanà
z realizowanymi projektami, a tak˝e z ˝yciem studenckim.
WSAP w Szczecinie ma ugruntowanà pozycj´ na rynku edukacyjnym.
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Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej
im. Stanis∏awa Staszica w Bia∏ymstoku
Szko∏a powsta∏a w 1996 roku. Jej pierwszym rektorem by∏ dr Bogdan
Jankowski (do 1998). Dynamiczny rozwój nastàpi∏ pod kierunkiem
prof. Barbary Kudryckiej, drugiego rektora uczelni (1998-2006). Obecnie
rektorem jest prof. Jerzy Marian Kopania.
Aktualnie w szkole kszta∏ci si´ ponad 5000 studentów, a absolwentów
jest ju˝ ponad 7000. WSAP cieszy si´ bardzo dobrà renomà – co
dziesiàty podlaski maturzysta wybiera jej ofert´ edukacyjnà. Du˝y
nacisk po∏o˝ony jest na spo∏ecznà aktywizacj´ studentów i ich rozwój
kulturalny. W swojej ofercie Szko∏a ma zaj´cia w j´zyku angielskim,
z których coraz cz´Êciej korzystajà studenci z zagranicy. WSAP posiada te˝ uprawnienia do prowadzenia egzaminów TELC oraz studiów
magisterskich.
Studenci i pracownicy naukowi majà mo˝liwoÊç podejmowania praktyk
i sta˝ów w Austrii, Niemczech, W∏oszech, Czechach, Turcji, Bu∏garii
i na Litwie.
Uczelnia po∏o˝ona jest w malowniczym zespole parkowym. Jej siedzibà
jest zabytkowy Pa∏ac Lubomirskich oraz nowoczesny budynek Collegium
Novum. Oba budynki zapewniajà komfortowe i nowoczesne warunki
do nauki, wyposa˝one sà w sprz´t dydaktyczny i do t∏umaczeƒ.
WSAP w Bia∏ymstoku od lat znajduje si´ w Êcis∏ej czo∏ówce rankingów
niepublicznych uczelni licencjackich.
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Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej
w Kielcach
Szko∏a utworzona zosta∏a w 1999 roku. Do tej pory ukoƒczy∏o jà ju˝
ponad 1000 osób. Rektorem jest dr Andrzej Bednarz. Od poczàtku,
kontynuujàc tradycje istniejàcej wczeÊniej Pomaturalnej Szko∏y Samorzàdu i Administracji, przyj´ta zosta∏a strategia rozwoju polegajàca
na w∏àczaniu uczelni w europejskie forum wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ oraz bliskiej wspó∏pracy z samorzàdem i administracjà publicznà.
Na podstawie umów zawartych z uczelniami administracyjnymi w Berlinie
i Kehl – w 2002 roku powsta∏ Polsko-Niemiecki OÊrodek Studiów Samorzàdowych, który organizuje mi´dzynarodowe konferencje i seminaria.
Uczelnia w roku 2004 podpisa∏a partnerskà umow´ o wspó∏pracy
z Wydzia∏em Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego, zapewniajàcà mo˝liwoÊç kontynuacji studiów. Na lata 2009-2010 zaplanowana zosta∏a rozbudowa budynku WSAP i utworzenie Centrum Europejskiej Wspó∏pracy Mi´dzyregionalnej.
W∏adzom i pracownikom zale˝y, by szko∏a w znaczàcy sposób przyczyni∏a si´ do rozwoju kapita∏u spo∏ecznego miasta i regionu zgodnie
z misjà, która zak∏ada wspieranie rozwoju demokracji lokalnej poprzez
udzia∏ w doskonaleniu struktur zarzàdzania samorzàdem, kszta∏cenie kadr
administracji i wzmacnianie organizacji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
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4. Wspieranie zmian w samorzàdzie
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Dla przebudowy systemu administracyjnego nie wystarcza∏a dzia∏alnoÊç
szkoleniowa, konieczne by∏o wsparcie we wprowadzaniu tych zmian w ˝ycie.
Nale˝a∏o pomagaç w przekszta∏caniu administracji lokalnej, aby dostosowaç jà do nowych potrzeb. Fundacja rozwin´∏a swà dzia∏alnoÊç doradczà i konsultingowà, aby wspólnie z pracownikami gmin podejmowaç
takie wyzwania jak: budowanie strategii rozwoju gmin, tworzenie wieloletnich planów inwestycyjnych, bud˝etów zadaniowych, studiów wykonalnoÊci oraz przygotowania projektów, a tak˝e dokonywanie przekszta∏ceƒ organizacyjnych. Doradztwo dotyczy∏o równie˝ usprawnienia
metod komunikacji z mieszkaƒcami, a tak˝e wspó∏pracy z lokalnymi organizacjami pozarzàdowymi. W odró˝nieniu od firm prowadzàcych podobnà dzia∏alnoÊç, eksperci fundacyjni w swej pracy promujà metody
partycypacji spo∏ecznej, a nie tylko oferujà gotowy produkt. Ten sposób
dzia∏ania wpisuje si´ w misj´ budowania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
zdolnego do wspó∏pracy z samorzàdem, spo∏eczeƒstwa Êwiadomego
swoich praw i obowiàzków. Wa˝nym aspektem dzia∏alnoÊci doradczej
jest nie tylko podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostek samorzàdu
terytorialnego, ale przede wszystkim wspieranie ich w rozwiàzywaniu konkretnych problemów.
Te formy fundacyjnej dzia∏alnoÊci rozwin´∏y si´ nieco póêniej ni˝ dzia∏alnoÊç szkoleniowa, bowiem w∏adze lokalne musia∏y same dojrzeç do
podj´cia w∏asnych, bardziej z∏o˝onych dzia∏aƒ. Sta∏y si´ one koniecznoÊcià z chwilà, gdy wnioski o fundusze europejskie musia∏y byç oparte o strategie rozwoju poszczególnych miast czy gmin.
W latach 2001–2008 Fundacja zrealizowa∏a 492 kontrakty zawarte z jednostkami samorzàdowymi. Do najcz´Êciej wykonywanych nale˝a∏y:
strategie rozwoju i ich aktualizacje, studia wykonalnoÊci inwestycji, lokalne programy rewitalizacji, strategie rozwiàzywania problemów spo∏ecznych, wieloletnie plany inwestycyjne, wdra˝anie systemów zarzàdzania jakoÊcià. Na przestrzeni lat widaç, ˝e wraz z podnoszeniem kwalifikacji pracowników samorzàdowych oraz ze zmianami prawnymi i pojawianiem si´ nowych mo˝liwoÊci finansowych zmienia si´ charakter prowadzonych dzia∏aƒ doradczych. Poczàtkowo by∏y to dzia∏ania wspierajàce funkcjonowanie w nowo powsta∏ym samorzàdzie i podnoszàce
kompetencje konieczne do nowoczesnego funkcjonowania urz´dów,
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z czasem sà to zadania bardziej z∏o˝one, zwiàzane z przystàpieniem do
Unii Europejskiej czy wspieraniem sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MÂP).

Dzia∏alnoÊç doradcza w FRDL
1990 – Przede wszystkim prowadzone sà dzia∏ania o charakterze
pojedynczych porad i konsultacji.
1991 – Prowadzone sà konsultacje prawno-ekonomiczne, przeprowadzenie pilota˝owych programów konsultacji w wybranych gminach
lub regionach, zorganizowanie punktów konsultacyjnych przy oÊrodkach
regionalnych.
1992 – Prowadzone sà przez punkty konsultacyjne (tak˝e w ramach
programu Rozwój i Szkolenia Samorzàdów w Polsce finansowanego
w ramach PHARE) konsultacje i doradztwo prawne, finansowe i organizacyjne.
1994 – Nast´puje wyraêna zmiana w tendencji zapotrzebowania na
us∏ugi konsultacyjne i doradcze. Zmniejsza si´ zapotrzebowanie na
konsultacje, a wzrasta zainteresowanie opracowaniami i ekspertyzami.
Szczególnym zainteresowaniem cieszà si´ opracowania dotyczàce
strategii rozwoju gmin.
1995 – Nast´puje dalszy rozwój us∏ug i oferty. Rozwijane sà kompleksowe us∏ugi dla gmin metropolitalnych.
1996 – Kontynuowana jest informatyzacja urz´dów (Opole i Poznaƒ),
a tak˝e program doradztwa i konsultacji dla gmin finansowany ze
Êrodków PHARE. Przy FRDL powstaje Zak∏ad Internet dla Szkó∏ – rozwijajàcy us∏ugi dla gmin z wykorzystaniem sieci Internet.
1997 – Kontynuowany jest program doradztwa i konsultacji dla gmin
finansowany ze Êrodków PHARE. Zak∏ad Internet dla Szkó∏ rozwija
us∏ugi dla gmin (21 serwerów w kraju, szkolenia i internetyzacja 123
urz´dów gminnych). Poszerzenie oferty o doradztwo personalne dla
gmin.
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1998 – Oprócz dotychczasowych, standardowych us∏ug rozwijane
sà inne formy konsultingu. W Szczecinie i Wroc∏awiu dzia∏ajà Punkty
Doradztwa Kadrowego, w Lublinie Regionalne Centrum Zamówieƒ
Publicznych. Szczeciƒski oÊrodek wraz z WSAP wdra˝ajà w Urz´dzie
Miasta Szczecin nowatorskà koncepcj´ organizacyjnego funkcjonowania Biura Obs∏ugi Interesantów. Kontynuowane sà dzia∏ania w zakresie informatyzacji urz´dów gmin.
1999 – Dalszy rozwój us∏ug dostosowanych do oczekiwaƒ odbiorców.
Pozyskanie grantu z LGPP (Local Government Partnership Program)
z zakresu partycypacji spo∏ecznej – us∏ugi konsultingowe w dwóch miastach, polegajàce na opracowaniu programu usprawnieƒ przyczyniajàcego si´ do wzrostu udzia∏u mieszkaƒców w ˝yciu gminy. Udzia∏
MISTiA w programie LGPP – opracowanie kompleksowych strategii
rozwoju dla kilku urz´dów miast i gmin. W ramach programu Samorzàd
2000 (finansowanie: USAID) powstaje zespó∏ konsultantów specjalizujàcych si´ w trzech obszarach tematycznych: zarzàdzania finansowego, kryzysowego i strategicznego (10 strategii rozwoju, 10 analiz
ekonomicznych gmin).
2000 – Szczególnie wa˝nym kierunkiem dzia∏aƒ doradczych jest
planowanie strategiczne. Powstaje ponad 20 strategii rozwoju lokalnego. Nadal prowadzone sà dzia∏ania w zakresie informatyzacji gmin.
2001 – Realizowane jest doradztwo zwiàzane z przygotowaniem samorzàdów do funkcjonowania w UE. Dzia∏alnoÊç doradcza jest tak˝e
elementem realizowanego w latach 2001-2003 Programu Szkoleniowego
w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).
2002 – Oprócz typowego doradztwa z dziedzin planowania strategicznego, finansowego, inwestycyjnego i prawnego, spora cz´Êç us∏ug
dotyczy kwestii zwiàzanych z wykorzystaniem funduszy przedakcesyjnych (pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowych dla
gmin np. do PHARE, SAPARD).
2003 – Rozwija si´ doradztwo dla MÂP – powstajà kolejne Punkty
Konsultacyjno-Doradcze. W zwiàzku ze zbli˝ajàcà si´ integracjà Polski
z UE us∏ugi doradcze koncentrujà si´ na przygotowaniu wniosków
o wsparcie finansowe ze Êrodków krajowych oraz przedakcesyjnych
i strukturalnych.
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2004 – Oferta konsultingowa dla samorzàdów obejmuje szeroki wachlarz
us∏ug i tematów dotyczàcych planowania strategicznego, finansowego,
inwestycyjnego i prawnego. Dzi´ki du˝emu doÊwiadczeniu w uczestnictwie w ró˝norodnych konkursach grantowych i przetargach, Fundacja z powodzeniem wspomaga samorzàdy w przygotowywaniu
dokumentacji i pisaniu wniosków aplikacyjnych do Programów Operacyjnych Funduszy Strukturalnych. Dotyczy to zw∏aszcza Studiów WykonalnoÊci Inwestycji oraz Planów Rozwoju Lokalnego.
2006 – Powstajà Punkty Konsultacyjne KSU (Krajowy System Us∏ug
dla Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw) przy oÊrodkach FRDL w Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie. Realizowane sà us∏ugi dotyczàce
planowania strategicznego, finansowego, inwestycyjnego i prawnego.
Jest to zarówno pomoc metodologiczna w przygotowywaniu przez
samorzàdy strategii i programów dzia∏ania, jak te˝ opracowywanie
przez ekspertów FRDL dokumentów na indywidualne zlecenia. Przygotowano w sumie ponad 40 dokumentów. Ekspertyzy przygotowane
przez oÊrodek w Krakowie obejmujà ponadto zagadnienia zwiàzane
z rozwojem kultury. Sà to Strategia Rozwoju Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa na lata 2006-2013, Monitoring wojewódzkiego programu
opieki nad zabytkami w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony
Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma∏opolski dla Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Ma∏opolskiego oraz Badanie stanu i potrzeb kultury oraz przeprowadzenie analizy SWOT kultury w Gdyni dla
Urz´du tego miasta.
2007 – Doradztwo i konsulting dotyczy bardzo wielu aspektów ich
dzia∏alnoÊci i przybiera ró˝ne formy: konsultacji, poradnictwa oraz
opracowania dokumentów i ekspertyz. Konsulting stanowi te˝ zasadniczy element kilku kluczowych projektów, m. in. trwajàcej ju˝
od 2004 roku Akcji Spo∏ecznej Przejrzysta Polska oraz projektu
Wsparcie regionalnych i lokalnych spo∏ecznoÊci w przeciwdzia∏aniu
narkomanii na poziomie lokalnym. Skoncentrowany jest tam g∏ównie
na wzmacnianiu mechanizmów wspó∏pracy pomi´dzy administracjà
samorzàdowà i wspólnotami lokalnymi. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w 2007
roku dzia∏alnoÊç konsultingowa Fundacji dla samorzàdów w dziedzinie pozyskiwania Êrodków UE prowadzona jest przede wszystkim
poprzez cztery Regionalne OÊrodki EFS w Bia∏ymstoku, Olsztynie,
Ciechanowie i Siedlcach.
WÊród ponad 50 dokumentów przygotowanych w 2007 roku dla administracji terytorialnych przez specjalistów FRDL po raz pierwszy
najwi´kszà grup´ stanowià strategie rozwiàzywania problemów spo46
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∏ecznych. Ponadto sà to strategie rozwoju lokalnego, studia wykonalnoÊci inwestycji i inne opracowania. Urz´dy samorzàdowe zamawiajà te˝ specjalistyczne opracowania dotyczàce rozwoju samych
urz´dów. Prowadzone sà tak˝e dzia∏ania na rzecz sektora MÂP.
2008 – W roku tym zrealizowano ok. 100 zleceƒ doradczo-konsultingowych. Zleceniodawcami by∏y zarówno jednostki samorzàdu terytorialnego, jak i przedsi´biorstwa prywatne. Wsparcie dotyczy∏o przygotowywania wniosków aplikacyjnych do Funduszy Strukturalnych,
tworzenia biznesplanów, studiów wykonalnoÊci projektów, ale podobnie
jak w roku wczeÊniejszym wyraênie widaç wzrost zapotrzebowania
na tworzenie strategii rozwiàzywania problemów spo∏ecznych. Daje
si´ zatem zauwa˝yç szerokie spektrum obszarów, w których FRDL
wspiera instytucje we wdra˝aniu zmian.

Pomoc doradcza realizowana by∏a i jest nadal nie tylko w formie realizacji zleceƒ poszczególnych jednostek samorzàdu terytorialnego. Fundacja prowadzi równie˝ dzia∏alnoÊç projektowà, której celem jest w∏aÊnie wspieranie wprowadzania w ˝ycie koniecznych zmian. Projekty te
majà charakter tak regionalny, jak i ogólnokrajowy. Ze wzgl´du na ich
zakres i ró˝norodnoÊç nie ma mo˝liwoÊci omówienia wszystkich projektów,
o których mo˝na znaleêç pe∏nà informacj´ na stronie www.frdl.org.pl.
Tutaj zaprezentowane zostanà tylko dwa przyk∏ady fundacyjnej dzia∏alnoÊci projektowej.

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
– nowoczesne zarzàdzanie w samorzàdzie
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, dzi´ki doÊwiadczeniom
w realizacji szkoleƒ dla samorzàdów terytorialnych w Polsce, wygra∏a
przetarg na realizacj´ ogólnopolskiego Programu Szkoleniowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Celem projektu by∏o
przygotowanie zespo∏ów gmin do nowoczesnego zarzàdzania, pracy
metodà projektów i przygotowania wniosków aplikacyjnych do funduszy strukturalnych. Projekt zaowocowa∏ wdro˝eniem zmian organizacyjnych i proceduralnych. W programie tym reprezentanci ponad
700 gmin wiejskich uczestniczyli w wielotematycznych, pi´tnastodniowych szkoleniach, w wyniku których opracowane zosta∏y projekty
rozwiàzujàce istotne problemy lokalne. ¸àcznie w latach 2001-2003
w programie zrealizowano 70 000 osobodni szkoleniowych.
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Przejrzysta Polska – szeÊç zasad dobrego rzàdzenia
W latach 2004 – 2007 Fundacja by∏a wspó∏realizatorem Akcji Spo∏ecznej
Przejrzysta Polska, której pomys∏odawcà by∏a „Gazeta Wyborcza”.
Program realizowany by∏ we wspó∏pracy z Polsko-Amerykaƒskà
Fundacjà WolnoÊci, Fundacjà im. Stefana Batorego, Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Bankiem Âwiatowym. Adresowany by∏ do samorzàdów terytorialnych, które we wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi i mieszkaƒcami doskonali∏y praktyk´ sprawowania w∏adzy
i administrowania, dà˝àc do wyeliminowania korupcji i innych form
patologii. Ze wzgl´du na masowy charakter akcji oraz prowadzenie
jej we wspó∏pracy z innymi du˝ymi organizacjami i mediami, jej g∏ówne
za∏o˝enia i wyniki prac bez wàtpienia przedosta∏y si´ nie tylko do Êrodowiska samorzàdowego, ale dotar∏y tak˝e do ÊwiadomoÊci spo∏ecznoÊci
lokalnych.

Festyn w ramach projektu Przejrzysta Polska, Warszawa, Plac Zamkowy,
pa˝dziernik 2004 r.
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Receptà na wzrost skutecznoÊci i uczciwoÊci dzia∏ania jest kierowanie
si´ przez w∏adze lokalne 6 zasadami dobrego rzàdzenia: zasadà
przejrzystoÊci, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji spo∏ecznej,
przewidywalnoÊci, fachowoÊci oraz rozliczalnoÊci. Uczestniczàce
gminy i powiaty, pod opiekà ekspertów FRDL, wprowadza∏y konkretne zmiany organizacyjne i proceduralne. W programie ogó∏em
udzia∏ wzi´∏o prawie 900 gmin oraz 115 powiatów (w tym 38 miast
na prawach powiatu).
Akcja Spo∏eczna Przejrzysta Polska przekszta∏cona zosta∏a w FRDL
w sta∏y program – realizowany nadal w 2008 roku.

49

DwadzieÊcia lat
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
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Nie ma samorzàdu bez spo∏eczeƒstwa z∏o˝onego z obywateli Êwiadomych
swych praw, ale i odpowiedzialnoÊci za swoje decyzje, zdolnych do wykorzystania swobód, jakie im stwarza ustrój samorzàdowy. Samorzàd ma
sens wtedy, gdy ludzie potrafià si´ rzàdziç sami.
Dzia∏anie na rzecz budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego by∏o jednym
z podstawowych celów Fundacji. Nie by∏o to zadanie proste, poniewa˝
nale˝a∏o jednoczeÊnie wypracowaç metody pracy, znaleêç odpowiednie
fundusze oraz zainteresowaç tematem spo∏eczeƒstwo. Ten ostatni aspekt
by∏ szczególnie trudny – w okresie prze∏omu nie∏atwo by∏o przekonaç ludzi
do rozwijania umiej´tnoÊci spo∏ecznych, gdy wi´kszoÊç z nich zainteresowana by∏a swoim rozwojem jedynie w kontekÊcie zapotrzebowania rynku
pracy w chwili g∏´bokiego kryzysu gospodarczego. Jest oczywiste, ˝e
wykszta∏cenie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego wymaga dziesiàtków lat
pracy. Proces ten jest wi´c zawsze opóêniony w stosunku do przekszta∏ceƒ
prawnych lub gospodarczych. Ale tym bardziej jest to zadanie wa˝ne.
Z ˝alem nale˝y stwierdziç, ˝e problem wspierania rozwoju spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego nie by∏ w Polsce we w∏aÊciwym stopniu rozumiany i wspierany. Stale wyst´powa∏y trudnoÊci w uzyskiwaniu Êrodków, stàd nie
wszystkie inicjatywy fundacyjne mog∏y zostaç zrealizowane. Do takich
przykrych pora˝ek nale˝a∏a wspólna inicjatywa Fundacji, Rzecznika
Praw Obywatelskich i Zwiàzku Powiatów Polskich, dotyczàca walki
z bezradnoÊcià spo∏ecznà, wynikajàca ze ÊwiadomoÊci, ˝e wiele osób, grup
i organizacji spo∏ecznych czuje bezradnoÊç w zetkni´ciu z nowymi problemami, jakie wystàpi∏y po zmianach ustrojowych. Próby podj´cia zorganizowanej akcji upad∏y wobec niemo˝noÊci znalezienia na nià Êrodków.
Z tym wi´kszà satysfakcjà mo˝na odnotowaç sukcesy w tej dziedzinie.
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Program Dialog
W po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych rozpocz´to w Polsce realizacj´
Programu Dialog, którego idea pochodzi z USA. Na grunt europejski
przeniesiono go w 1992 roku, wybierajàc typowe miasta Êredniej wielkoÊci: rumuƒskie Brasov i podlaski Bia∏ystok. Dla sponsora, Amerykaƒskiej Agencji Rozwoju Mi´dzynarodowego i jej poÊredniczàcych
partnerów, to przeniesienie pomys∏u na obcy grunt stanowi∏o, tak
jak dla partnerów europejskich, rodzaj eksperymentu, ale w ka˝dym
kolejnym polskim mieÊcie, do którego program by∏ przeszczepiany,
szybko zyskiwa∏ akceptacj´.
Dialog jest metodà zach´cania ludzi do aktywnoÊci we w∏asnych
Êrodowiskach, z czego wynikajà korzyÊci niemo˝liwe albo trudne do
osiàgni´cia w indywidualnym dzia∏aniu. Akcentuje najpilniejsze problemy, potwierdzane w sonda˝ach i zbadane pod wzgl´dem szans
ich rozwiàzania, pomagajàc w usuwaniu przeszkód realizacyjnych.
Inicjuje tworzenie koalicji – zainteresowanych tà samà kwestià
przedstawicieli miejscowych samorzàdów i organizacji.
W Fundacji Program Dialog realizowany by∏ przez oÊrodki regionalne
w Bia∏ymstoku, Kielcach i Rzeszowie.
G∏ównym zadaniem Dialogu jest dopingowanie ma∏ych grup mieszkaƒców do zaj´cia si´ najwa˝niejszymi sprawami ich w∏asnych bloków,
podwórek, fragmentów osiedli. S∏u˝y prze∏amywaniu zmowy milczenia
wobec spraw dra˝liwych, wzmacnianiu g∏osów, które ∏atwiej docierajà
do w∏adz lokalnych, sprzyja odbiurokratyzowaniu struktur urz´dów.
Jeszcze przed zakoƒczeniem Programu Dialog powsta∏, wzorowany
na sprawdzonych promocyjno-edukacyjnych pomys∏ach, „Dialog Gminny”.
Kwartalnik ten do dziÊ wydawany jest regularnie przez Podlaskie Centrum
FRDL dla 122 samorzàdów gminnych, miejskich i powiatowych województwa podlaskiego.
Koncepcje êród∏owe i wypracowane na podstawie doÊwiadczeƒ w∏asnych,
oryginalne innowacje, szybko znajdowa∏y naÊladowców.
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Kwartalnik „Dialog”

W 1997 roku siedem miast przej´∏o i rozwija∏o program Dialog.
• W Olecku ponad 120 wyszkolonych wolontariuszy zaj´∏o si´ eksponowaniem i wykorzystywaniem lokalnych walorów turystycznych
poprzez organizacj´ znanej w ca∏ym kraju inicjatywy pod has∏em
Przystanek Olecko, a tak˝e rajdów i regat.
• W Kielcach program Sàsiedzka czujnoÊç sta∏ si´ niemal powszechny,
gdy a˝ 81 proc. ankietowanych stwierdzi∏o, ˝e nie czuje si´ tam
bezpiecznie. W kilkunastu osiedlach grupy mieszkaƒców skutecznie
zacz´∏y przeciwdzia∏aç dewastacji mienia, gwa∏tom i rozbojom, co
natychmiast przynios∏o korzystne rezultaty odnotowane w statystykach.
W wyniku realizacji Programu Dialog w miastach go wdra˝ajàcych
odby∏y si´ pierwsze w Polsce fora organizacji pozarzàdowych. Niedojrza∏e wówczas organizacje, dzia∏ajàce w oparciu o chwilowy entuzjazm ich za∏o˝ycieli, mia∏y jedynà szans´ na rozpocz´cie procesu
profesjonalizacji swych dzia∏aƒ. Wokó∏ trzeciego sektora skupia∏a
si´ z du˝ym powodzeniem coraz wi´ksza rzesza wolontariuszy. Praca
wolontariacka stanowi∏a bardzo wa˝ne wsparcie dla organizacji pozarzàdowych, których dzia∏alnoÊç cz´sto nie by∏aby mo˝liwa ze wzgl´du
na brak funduszy.
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Po czterech latach funkcjonowania Dialogu w Polsce sporzàdzone
zosta∏o podsumowanie zrealizowanych dzia∏aƒ. Wspomagajàcy je
sponsorzy amerykaƒscy i europejscy – The German Marshall Fund
of the United States oraz Program PHARE – ocenili wysoko podejmowane dzia∏ania, co znalaz∏o wyraz w woli kontynuowania pomocy
w jego realizacji oraz w ch´ci rozszerzenia programu na Rosj´, Bu∏gari´, Macedoni´, Serbi´, Kazachstan, Bia∏oruÊ, BoÊni´ i Hercegowin´. Wprowadzanie mechanizmów Dialogu w zró˝nicowanych, podzielonych religijnie i Êwiatopoglàdowo spo∏eczeƒstwach umo˝liwi∏o
tworzenie postaw otwartoÊci, tolerancji, budowanie nowej jakoÊci
w Europie. Sta∏o si´ te˝ punktem wyjÊcia do tworzenia modeli
wspó∏pracy i pomocy powstajàcym i rozwijajàcym si´ organizacjom
pozarzàdowym, stanowiàcym nieodzowny element tworzàcego si´
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
Tworzenie forów organizacji pozarzàdowych w ramach Dialogu oraz
realizacja innych projektów na rzecz rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego zaowocowa∏y udzia∏em FRDL w realizacji programu Partnerstwo dla III Sektora, finansowanego ze Ârodków Trust For Civil
Society, majàcego na celu wspieranie rozwoju wspó∏pracy mi´dzy
jednostkami samorzàdu terytorialnego a organizacjami pozarzàdowymi
oraz wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne organizacji pozarzàdowych
tak, aby mog∏y mieç udzia∏ w projektach realizowanych z funduszy
strukturalnych.

Projekty realizowane ze Êrodków PHARE
FRDL jako jedyna w Polsce organizacja pozarzàdowa by∏a w latach
2002-2004 wykonawcà (liderem) dwóch projektów finansowanych
z programu PHARE (Êrodki pomocowe przedakcesyjne dla Polski),
dotyczàcych rozwoju zasobów ludzkich.
Jeden z projektów, Zintegrowane wsparcie szkoleniowe dla m∏odzie˝y wiejskiej zagro˝onej bezrobociem, realizowany by∏ w województwie warmiƒsko-mazurskim, natomiast drugi, Wspieranie podstaw
przedsi´biorczoÊci w szko∏ach Êrednich – w województwie podlaskim.

56

DwadzieÊcia lat
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
FRDL by∏a te˝ wykonawcà projektów finansowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Zgodnie z za∏o˝eniami Inicjatywy sà to
projekty o charakterze spo∏ecznym skierowane do osób d∏ugotrwale
bezrobotnych oraz powracajàcych na rynek pracy po urlopach macierzyƒskich i wychowawczych. Szczególnym uznaniem cieszy∏ si´ projekt
Rodzic – pracownik, w ramach którego wypracowano rekomendacje
zmian w prawie pracy.

So∏tyski i liderki wiejskie
– kobiety zarzàdzajà polskà wsià
Mniejszym, ale wa˝nym dla rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
by∏ projekt So∏tyski i liderki wiejskie – kobiety zarzàdzajà polskà
wsià realizowany w latach 2006 – 2007. W projekcie tym 120 so∏tysek
i liderek z terenów wiejskich z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i wielkopolskiego mia∏o mo˝liwoÊç uczestniczenia w szkoleniach i korzystania z doradztwa w zakresie ró˝nych
obszarów tematycznych, na przyk∏ad sposobów uzyskiwania wiedzy,
gdzie i jak szukaç wsparcia dla planowanych dzia∏aƒ, jak pozyskiwaç
sojuszników, budowaç partnerstwa lokalne, przygotowywaç i realizowaç wspólne projekty. Inicjatywa ta realizowana by∏a przez FRDL
w partnerstwie z redakcjà „Gazety So∏eckiej”, a finansowana ze Êrodków
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. Minister Rozwoju Regionalnego
El˝bieta Bieƒkowska przyzna∏a temu projektowi tytu∏ Najlepsza Inwestycja w Cz∏owieka w ramach konkursu „Dobre Praktyki EFS 2008”.
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Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego – tytu∏ Najlepsza Inwestycja
w Cz∏owieka

Wa˝nym elementem dzia∏alnoÊci Fundacji na rzecz rozwoju spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego jest ustanowiona w 2004 roku Nagroda FRDL. Wyró˝niane sà nià osoby i instytucje, których dzia∏ania s∏u˝à wspieraniu rozwoju
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, samorzàdnoÊci lokalnej oraz wspó∏pracy
pomi´dzy samorzàdem terytorialnym a organizacjami obywatelskimi.
Nagradzane sà zarówno osoby indywidualne, jednostki samorzàdowe,
jak równie˝ organizacje pozarzàdowe i grupy obywatelskie. Lista osób
i instytucji wyró˝nionych i nagrodzonych w kolejnych edycjach dost´pna
jest w aneksie do niniejszego opracowania, a wi´cej informacji o inicjatywie
mo˝na znaleêç pod adresem http://www.frdl.org.pl/nagroda_frdl.htm.
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6. Badania, raporty, studia, opinie
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Dla rozwoju samorzàdu dzia∏alnoÊç szkoleniowa i doradcza nie jest wystarczajàca. Trzeba równoczeÊnie obserwowaç i analizowaç przemiany,
aby Êwiadomie formu∏owaç programy dalszych prac. Nale˝y nie tylko dzia∏aç
bezpoÊrednio na rzecz w∏adz i spo∏ecznoÊci lokalnych, ale te˝ kszta∏towaç
opini´ spo∏ecznà i wp∏ywaç na kierunki przekszta∏ceƒ legislacyjnych i organizacyjnych w skali kraju. Samorzàd mo˝e bowiem sprawnie funkcjonowaç
jedynie w paƒstwie zdecentralizowanym, w którym opinia spo∏eczna b´dzie
mu sprzyjaç.
Dlatego te˝ jeszcze zanim rozpocz´to reform´, za∏o˝yciele Fundacji, którzy
byli w te prace zaanga˝owani, postulowali stworzenie sta∏ej jednostki badawczej, która spe∏nia∏aby te zadania analityczne i opiniotwórcze. Niestety,
jak dotàd jednostka taka nie powsta∏a. Jej brak dawa∏ si´ odczuwaç ju˝
od chwili, gdy realizacja reformy wyczerpa∏a zapas wiedzy zgromadzonej
w okresie przed prze∏omem 1989 roku. Dla wype∏nienia tej dotkliwej luki
Fundacja powo∏a∏a w∏asny Polski Instytut Demokracji Lokalnej, który podejmowa∏ wiele dzia∏aƒ, rozwijajàc zarówno formy, jak i ich zakres, w nawiàzaniu
do potrzeb, ale, niestety, w skali odpowiadajàcej posiadanym Êrodkom.
Prace studialne Instytutu prowadzone by∏y w nast´pujàcych kierunkach:
1. przygotowanie materia∏ów dydaktycznych s∏u˝àcych dzia∏alnoÊci szkoleniowej i doradczej,
2. tworzenie analiz historycznych reform samorzàdowych,
3. tworzenie analiz i ocen aktualnych problemów oraz oparte o nie dzia∏ania opiniotwórcze,
4. budowanie podstaw programów szkoleniowych i doradczych dla samorzàdów.
Przygotowanie materia∏ów dydaktycznych stanowi∏o podstawowe zadanie
w pierwszym okresie dzia∏alnoÊci FRDL. Potrzeby by∏y ogromne, a nie
istnia∏y ˝adne instytucje mogàce si´ tà sprawà zajàç. Utworzono wi´c
Wydawnictwo Samorzàdowe FRDL, które w ciàgu pi´tnastu lat swej dzia∏alnoÊci wyda∏o ponad 200 tytu∏ów, przygotowanych przez wybitnych specjalistów, dotyczàcych mi´dzy innymi: prawa samorzàdowego, finansów
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lokalnych, zarzàdzania, planowania strategicznego i rozwoju lokalnego,
komunikacji spo∏ecznej, zasad prowadzenia polityki spo∏ecznej przez
samorzàdy. Z biegiem lat rozwin´∏y swà dzia∏alnoÊç wy˝sze szko∏y FRDL
i inne uczelnie, a tak˝e specjalistyczne wydawnictwa. Dzia∏alnoÊç wydawnicza Fundacji sta∏a si´ zb´dna i wydawnictwo rozwiàzano. Niemniej w dalszym ciàgu w ramach realizowanych projektów opracowywane sà i wydawane materia∏y dydaktyczne. Fundacja wydaje równie˝ materia∏y promocyjne i informacyjne.
Do tego nurtu opracowaƒ o charakterze dydaktycznym zaliczyç nale˝y d∏ugà
list´ tekstów przeznaczonych dla odbiorców obcoj´zycznych z krajów
przechodzàcych transformacj´ ustrojowà. Sà to publikacje nie tylko po
angielsku, ale i w szeregu j´zyków narodowych takich jak: albaƒski,
bia∏oruski, gruziƒski, rumuƒski, serbski, ukraiƒski. W najbli˝szym czasie
uka˝e si´ przewodnik opracowany przez prof. Jerzego Regulskiego dla
Open Society Institute w Budapeszcie, dotyczàcy sposobów wprowadzania
reform samorzàdowych.
Ponadto Fundacja prowadzi na swej stronie www.frdl.org.pl powszechnie
dost´pnà Wirtualnà Bibliotek´ (w ramach mi´dzynarodowego programu
LOGIN), gdzie skorzystaç mo˝na ju˝ z ponad 1000 tytu∏ów w j´zyku polskim
i wielu w j´zykach obcych.
Nurt badaƒ historycznych nad reformà samorzàdowà stanowi naturalne
zainteresowanie Fundacji, bowiem powsta∏a jako istotny aktor w procesie
reform i dlatego w FRDL zosta∏o utworzone archiwum dokumentów jej
dotyczàcych. Dla upowszechnienia najwa˝niejszych z nich wydany zosta∏
i rozes∏any do specjalistycznych bibliotek zbiór reprintów dokumentów:
Reforma samorzàdowa. Materia∏y êród∏owe 1980-90. Wst´p i wybór Jerzy
Regulski, Warszawa 2000.
JednoczeÊnie opublikowano seri´ prac analizujàcych przebieg procesu
reform i generalizujàcych zebrane doÊwiadczenia. Nale˝à do nich prace
prof. Jerzego Regulskiego: Samorzàd III Rzeczpospolitej: koncepcje
i realizacja (2000); Local Government Reform in Poland: An Insider’s Story
(Budapeszt 2003), Reformowanie paƒstwa: moje doÊwiadczenia (2007)
oraz przygotowywana obecnie do druku praca M. Kuleszy i J. Regulskiego
Droga do samorzàdu, omawiajàca prace badawcze i inne dzia∏ania z lat
osiemdziesiàtych, które stworzy∏y podstawy do odbudowy samorzàdu
w Polsce.
Podj´cie prac nad reformà województw spowodowa∏o publicznà debat´,
w której powa˝nà rol´ odgrywa∏y g∏osy przeciwników, optujàce przeciw
decentralizacji i pos∏ugujàce si´ cz´sto demagogicznymi has∏ami. Fundacja
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stara∏a si´ temu przeciwdzia∏aç, m. in. wspó∏organizujàc z Radà Europy
konferencj´ w Senacie RP dla przedstawienia doÊwiadczeƒ innych krajów,
które takà reform´ przeprowadzi∏y. Jej wyniki zosta∏y opublikowane
w pracy Regionalizacja w Polsce: problemy, kierunki i koncepcje, red. J.
Regulski (1998). Równie˝ Fundacja zaj´∏a si´ gromadzeniem, opracowywaniem i publikowaniem Biuletynu Rady do spraw Reform Ustrojowych Paƒstwa dzia∏ajàcej przy Premierze w okresie refom 1998/9.
W 2001 roku z inicjatywy regionalnych forów sekretarzy gmin dzia∏ajàcych
przy Fundacji zorganizowano w Sejmie RP konferencj´ poÊwi´conà roli
i statusowi sekretarzy w administracji samorzàdowej. Konferencja ta
wyraênie pokaza∏a, ˝e Êrodowiska samorzàdowe oczekujà od Fundacji
pe∏nienia aktywnej roli rzecznika idei i inicjatora zmian. Aby sprostaç tym
oczekiwaniom, rozwini´to w Fundacji nurt refleksji nad stanem demokracji
i samorzàdnoÊci, co zaowocowa∏o serià raportów, stanowisk, propozycji
zmian prawnych i instytucjonalnych. Najwa˝niejsze z nich to:
– Samorzàd i demokracja lokalna, osiàgni´cia, zagro˝enia, dylematy
(2002). Raportowi towarzyszy∏a konferencja pod patronatem Prezydenta RP;
– Proces recentralizacji zagro˝eniem dla samorzàdnoÊci (2003);
– SamorzàdnoÊç i demokracja lokalna (2007), opracowany pod kierunkiem
Barbary Imio∏czyk i Jerzego Regulskiego w ramach prac reaktywowanego Konwersatorium „DoÊwiadczenie i Przysz∏oÊç”. W opracowaniu
i upowszechnieniu tego raportu Êrodowisko Fundacji mia∏o istotny udzia∏.
Fundacja formu∏owa∏a te˝ apele i podejmowa∏a akcje na rzecz integracji
z Unià Europejskà, uczestnictwa w referendum rozstrzygajàcym akcesj´
do UE (wszystkie fundacyjne oÊrodki uczestniczy∏y w akcji Tak w Referendum), a tak˝e aktywnoÊci obywatelskiej w wyborach parlamentarnych
i samorzàdowych. Fundacja wspiera∏a dzia∏ania innych organizacji spo∏ecznych promujàcych aktywnoÊç obywatelskà (np. Masz g∏os, masz
wybór – promocja Êwiadomego uczestnictwa w wyborach prowadzona
przez Fundacj´ Batorego. FRDL bra∏a udzia∏ w badaniu stopnia realizacji
zobowiàzaƒ wyborczych oraz w dyskusji dotyczàcej odpowiedzialnoÊci
za zobowiàzania wyborcze). W 2003 r. prowadzone by∏y we wszystkich
województwach debaty publiczne w formie paneli dyskusyjnych na temat
JawnoÊç ˝ycia publicznego sposobem zapobiegania korupcji, finansowanych przez Fundacj´ im. Stefana Batorego.
Fundacja uczestniczy obecnie w dzia∏aniach Inicjatywy’89, obywatelskiej
platformy proponujàcej wspólne obchody dwudziestolecia przemian
demokratycznych w Polsce, jednoczàce Êrodowiska lokalne w ca∏ym kraju.
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W wielu przypadkach FRDL by∏a zmuszona protestowaç i ostrzegaç przed
skutkami dzia∏aƒ parlamentu i rzàdów, które by∏y sprzeczne z ideà samorzàdnoÊci. Dotyczy∏o to prób recentralizacji, szkodliwej nowelizacji samorzàdowej ordynacji wyborczej, czy nieuzasadnionemu wygaszaniu mandatów samorzàdowych. Szczególnie w takich momentach – choç nie tylko
wtedy – g∏os Fundacji mo˝na by∏o us∏yszeç we wszystkich mediach, przedstawiciele Fundacji nie odmawiajà bowiem komentowania zagadnieƒ istotnych
dla kwestii samorzàdu czy rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
Sta∏à uwag´ poÊwi´cano debatom nad modelem administracji publicznej,
w tym nad problemem jej odpolitycznienia i profesjonalizacji. Rola i pozycja sekretarzy jest w tej sprawie szczególnie istotna. W ramach Forum
Sekretarzy Polski Po∏udniowej opracowano projekt nowelizacji ustawy
o pracownikach samorzàdowych z wnioskiem o jej uchwalenie w pakiecie
towarzyszàcym wprowadzeniu bezpoÊrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Projekt skierowano do Sejmowej Komisji
Samorzàdu Terytorialnego. Sekretarze skupieni w regionalnych Forach
Sekretarzy oraz od roku 2008 w Krajowym Konwencie Sekretarzy Gmin
i Powiatów wzi´li czynny udzia∏ w pracach nad rzàdowym projektem ustawy
o pracownikach samorzàdowych (2008).
Fundacja opiniowa∏a wiele projektów ustaw, a tak˝e wyst´powa∏a z w∏asnymi inicjatywami rozwiàzaƒ instytucjonalnych i prawnych s∏u˝àcych
rozwojowi lokalnemu. Inicjatywà o najwi´kszym zasi´gu i znaczeniu by∏o
zg∏oszenie w ramach konsultacji nad Narodowym Planem Rozwoju idei
przeznaczenia w kolejnym okresie programowania (2007-2013) Êrodków
finansowych na rozwój i modernizacj´ administracji publicznej. Fundacja
zg∏osi∏a pomys∏ utworzenia Programu Operacyjnego Dobre rzàdzenie
w przekonaniu, ˝e wykorzystanie szansy modernizacyjnej naszego kraju
zale˝y w du˝ej mierze od administracji publicznej, która sama potrzebuje
modernizacji i wsparcia. Program ten zosta∏ zaakceptowany i wprowadzony do NPR, a nast´pnie przekszta∏cony w priorytet Dobre Rzàdzenie
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. W ten sposób Êrodowisko Fundacji
odegra∏o istotny i praktyczny wp∏yw na fakt przeznaczenia funduszy
strukturalnych na modernizacj´ i profesjonalizacj´ administracji publicznej
– rzàdowej i samorzàdowej. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e fundusze te b´dà
efektywnie wykorzystane.
W roku 2007 podj´to prób´ stworzenia ram organizacyjnych dla dyskusji
o aktualnych problemach, monitorowania stanu samorzàdnoÊci i formu∏owania wniosków organizacyjnych i prawnych, otwierajàc program Obserwatorium Samorzàdowe. Poruszane do tej pory tematy dotyczy∏y mi´dzy
innymi:
– polityki rozwoju w nowym uj´ciu prawnym,
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– sprawnoÊci instytucji publicznych,
– instytucji audytu wewn´trznego i ewaluacji programów spo∏eczno-gospodarczych,
– partnerstwa publiczno-prywatnego,
– modelu administracji samorzàdowej i roli sekretarza gminy i powiatu.

Projekty badawcze FRDL
Rozwój dzia∏alnoÊci analitycznej i badawczej okaza∏ si´ niezb´dny jako
podstawa dla raportów, opinii, stanowisk, których formu∏owanie Fundacja
uwa˝a za swojà misj´. Jest on te˝ wa˝ny dla jakoÊci i skutecznoÊci dzia∏aƒ
operacyjnych. W ciàgu ostatnich pi´ciu lat stopniowo rozwijano aktywnoÊç
badawczà, poczàtkowo w ramach projektów szkoleniowo-doradczych.
Najistotniejszymi komponentami badawczymi projektów szkoleniowo-doradczych by∏y:
• Analiza aktów prawnych regulujàcych dzia∏ania samorzàdów w dziedzinie zapobiegania narkomanii oraz przygotowanie propozycji zmian
legislacyjnych, których celem by∏o zwi´kszenie zaanga˝owania spo∏ecznoÊci lokalnych w zapobieganie narkomanii. Prace te przeprowadzono w ramach ogólnopolskiego projektu szkoleniowo-doradczego
dla samorzàdów Wsparcie regionalnych i lokalnych spo∏ecznoÊci
w przeciwdzia∏aniu narkomanii na poziomie lokalnym. G∏ównym celem
projektu by∏o tworzenie gminnych planów przeciwdzia∏ania narkomanii. Projekt realizowany by∏ na zlecenie Krajowego Biura Przeciwdzia∏ania Narkomanii (2006-2007).
• Inwentaryzacja i analiza porozumieƒ o wspó∏pracy pomi´dzy samorzàdem a organizacjami pozarzàdowymi w ramach projektu Budowanie
mechanizmów wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z samorzàdem.
Projekt by∏ cz´Êcià programu Partnerstwo dla III Sektora. Dzi´ki niemu
opracowano poradnik dobrych praktyk i istniejàcych modeli wspó∏pracy oraz dwa poradniki-komentarze do ustawy o Dzia∏alnoÊci Po˝ytku
Publicznego i Wolontariacie – dla samorzàdu i dla organizacji spo∏ecznych.
Na najszerszà skal´ prowadzono w Fundacji badania dotyczàce potrzeb
szkoleniowych pracowników administracji samorzàdowej, przedstawicieli
w∏adzy wykonawczej samorzàdu, pracowników samorzàdowych jednostek organizacyjnych – zarówno uczestników szkoleƒ, jak i projektów
szkoleniowo-doradczych realizowanych przez Fundacj´.
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Fundacja ma te˝ du˝e doÊwiadczenie i dorobek w dziedzinie ewaluacji
projektów, przeprowadza bowiem ewaluacj´ oko∏o 100 projektów rocznie.
W 2008 roku, w ramach projektu ABC ewaluacji – profesjonalizacja ma∏opolskich jednostek samorzàdu terytorialnego, dokonano analizy praktyk ewaluacyjnych stosowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego w Ma∏opolsce.
Diagnoza barier technologiczno-prawnych w zakresie informatyzacji lokalnej i regionalnej administracji samorzàdowej i ich wp∏yw na zdolnoÊç
wykonywania zadaƒ publicznych oraz rekomendacje rozwiàzaƒ prawnych
i technologicznych to pe∏ny tytu∏ projektu zrealizowanego w 2008 roku
na zlecenie MSWiA. Diagnoza opracowana zosta∏a przez zespó∏ pod
kierunkiem dr hab. Gra˝yny Szpor. Przedstawione rekomendacje wykorzystano w pracach nad projektem nowelizacji ustawy o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne oraz w pracach
zespo∏u zadaniowego ds. znoszenia barier e-administracji Komitetu Informatyki i Telekomunikacji Rady Ministrów (2008).
Dla sektora MÂP zrealizowano dwa projekty, oba w FRDL-MISTiA w Krakowie:
• E-RACE – Europejska Wskaênikowa Analiza Porównawcza Przedsi´biorstw (2002-2005). W ramach tej inicjatywy opracowano nowoczesne
narz´dzie do prowadzenia analizy porównawczej ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw oraz przygotowano na jego podstawie pakiety edukacyjne dla doradców biznesowych i instytucji szkoleniowych,
• ETNA – Budowanie europejskiego systemu oceny potrzeb szkoleniowych dla MÂP (2001-2004).
Krakowski oÊrodek Fundacji bra∏ udzia∏ równie˝ w tworzeniu diagnozy Ma∏opolski rynek pracy – diagnoza zjawisk na podstawie badaƒ pracodawców,
pracowników i bezrobotnych z wybranych powiatów (Kraków, 2006).
Du˝y wk∏ad w dzia∏alnoÊç badawczà wnios∏y tak˝e utworzone przez
Fundacj´ Wy˝sze Szko∏y Administracji Publicznej. Przyk∏adem dzia∏aƒ
badawczo-opiniotwórczych by∏ trzyetapowy projekt realizowany przez WSAP
w Kielcach, dotyczàcy modelu funkcjonowania samorzàdu gminnego –
ze szczególnym uwzgl´dnieniem kwestii zmiany pozycji ustrojowej organu wykonawczego w gminie, którego pomys∏ narodzi∏ si´ po zmianie
ustawowej 1992 roku, wprowadzajàcej bezpoÊrednie wybory na urzàd
prezydenta, wójta i burmistrza i zmieniajàcej ich kompetencje wobec rady.
Wyniki tych badaƒ prezentowane by∏y na wielu konferencjach i w prasie
samorzàdowej (np. „Samorzàd terytorialny” 6/2003 i 6/2005).
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Fundacja wspólnie z WSAP w Kielcach opracowa∏a i przeprowadzi∏a
projekt, który mia∏ na celu ocen´ wykorzystania przez samorzàdy terytorialne w ca∏ej Polsce Êrodków pomocowych i funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej. Projekt zrealizowano w 2008 roku ze Êrodków w∏asnych
FRDL i WSAP.
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7. Dzielenie si´ doÊwiadczeniami
polskiej transformacji
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Polska otrzyma∏a ogromnà pomoc od innych krajów w okresie wprowadzania reform i trudno tej pomocy nie doceniaç. Sta∏o si´ wi´c oczywiste,
˝e FRDL podj´∏a wysi∏ki, aby ten d∏ug sp∏aciç pomagajàc innym krajom,
które wkracza∏y na drog´ przekszta∏ceƒ. Reakcja ze strony partnerów
by∏a cz´sto entuzjastyczna i zach´ca∏a do dalszych dzia∏aƒ. Niestety, nie
zosta∏ w Polsce wypracowany odpowiedni system finansowania pomocy
technicznej, pozwalajàcy na realizowanie d∏ugotrwa∏ych programów niezb´dnych dla rzeczywistego przeprowadzenia zmian. Propozycje, jak nale˝y
takie programy organizowaç, oparte na fundacyjnych doÊwiadczeniach,
przekazywane by∏y kolejnym ministrom spraw zagranicznych, jednak nie
zosta∏y wprowadzone w ˝ycie. Utworzono jedynie mo˝liwoÊci uzyskiwania
grantów pozwalajàcych na organizowanie wizyt studialnych czy konferencji, ale nie d∏u˝szych programów pomocy. Dzia∏alnoÊç Fundacji by∏a
wi´c ograniczana mo˝liwoÊciami uzyskania Êrodków finansowych.
Zagraniczna dzia∏alnoÊç Fundacji stanowi bardzo skutecznà form´ promocji Polski, jej osiàgni´ç w sferze reformowania spo∏eczeƒstwa, gospodarki i paƒstwa. Polska, dzi´ki dzia∏aniom FRDL, rozpoznawana jest zagranicà jako lider w dziedzinie reform samorzàdowych i tworzenia spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w tej cz´Êci Êwiata.
Inicjatywy zagraniczne Fundacji rozpocz´∏y si´ ju˝ w 1992 roku, gdy wraz
z Uniwersytetem Rutgersa zorganizowano w Krakowie pierwszà mi´dzynarodowà konferencj´ na temat samorzàdu, w której wzi´li udzia∏ przedstawiciele 12 krajów postkomunistycznych.
W latach póêniejszych realizacja programów FRDL przybiera ró˝ne formy:
wizyt studialnych w Polsce lub bezpoÊrednio w krajach, którym wsparcie
jest udzielane, szkoleƒ i warsztatów dla przedstawicieli w∏adz i spo∏ecznoÊci lokalnych, organizacji pozarzàdowych, mediów, nauczycieli. Dotyczà one zagadnieƒ ogólnych, dostarczajàc podstawowych informacji
na temat transformacji systemowej w Polsce, jej przyczyn, przebiegu
i skutków oraz specyficznych problemów, z jakimi radziç sobie muszà
w∏adze samorzàdowe.
Do tej pory FRDL realizowa∏a swoje programy dla Ukrainy, Bia∏orusi,
Rosji (zw∏aszcza dla Obwodu Kaliningradzkiego i Syberii), Kazachstanu,
Gruzji, Armenii, Azerbejd˝anu, Mo∏dowy, Albanii, Chorwacji, Macedonii,
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Serbii i Czarnogóry, BoÊni i Hercegowiny oraz Turcji. W ramach wspó∏pracy z Radà Europy i Bankiem Âwiatowym jej przedstawiciele doradzali w Chorwacji, Azerbejd˝anie, Kirgistanie, Pakistanie i Turcji, a tak˝e
w programach wspó∏pracy transgranicznej na pograniczu bu∏garsko-tureckim
oraz rosyjsko-estoƒsko-∏otewskim. G∏ównymi odbiorcami pomocy Êwiadczonej przez ekspertów i trenerów FRDL pozostajà od poczàtku Ba∏kany
oraz kraje Europy Wschodniej i Azji Ârodkowej, g∏ównie z terenów b. ZSRR.
Wsparcie Êwiadczone przez Fundacj´ by∏o finansowane ze êróde∏ polskich
(m. in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów), jak i zagranicznych (m. in. Ambasada Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej, Ambasada Królestwa Holandii, Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci, Fundacja im. Stefana Batorego, Komisja Europejska). Najwi´kszymi przedsi´wzi´ciami by∏y projekty zrealizowane przez Biuro FRDL w ramach Europejskiego Paktu StabilnoÊci
dla Ba∏kanów.
Przyk∏ady projektów realizowanych w dziedzinie wspó∏pracy zagranicznej
to: Serbia Local Government Program USAID (jako partner konsorcjum
Development Alternatives Inc., 2001-2006), Wspieranie lokalnych organizacji pozarzàdowych w dzia∏aniach na rzecz rozwoju wspólnot mieszkaniowych i ruchy praw lokatorskich w Rosji (2006), w ramach pomocy
rozwojowej (MSZ RP), Wspieranie organizacji pozarzàdowych z BoÊni
i Hercegowiny (2001), Budowanie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego na
Bia∏orusi (2003), Wprowadzenie wieloletnich planów inwestycyjnych,
przygotowanie do opracowania strategii rozwoju gmin w Serbii i Czarnogórze (2005), Ukraina: Partnerstwo Gmin (1999-2003), Przejrzysta Ukraina.
Budowanie efektywnej i etycznej samorzàdnoÊci na Ukrainie (MSZ RP)
oraz Fundusze europejskie dla samorzàdów Ukrainy. Jak skutecznie zarzàdzaç projektem? (MSZ RP 2008).
Albania
W roku 1999 rozpocz´∏a si´ realizacja pierwszego projektu Fundacji
na Ba∏kanach. By∏ to projekt Pomoc w szkoleniu dzia∏aczy w∏adz
lokalnych z Albanii na bazie polskich doÊwiadczeƒ, w ramach którego
FRDL przyj´∏a w Polsce ponad 200 uczestników rekrutujàcych si´
spoÊród cz∏onków albaƒskiej lokalnej administracji publicznej, grupy
dzia∏aczy albaƒskich organizacji pozarzàdowych oraz przedstawicieli
Êrodowisk opiniotwórczych – polityków, publicystów i intelektualistów.
Podstawowym celem programu by∏o zapoznanie uczestników z polskimi
doÊwiadczeniami w budowie samorzàdu i administracji lokalnej.
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W póêniejszych latach oÊrodki FRDL nadal realizowa∏y projekty majàce
na celu zapoznanie pracowników albaƒskich samorzàdów z doÊwiadczeniami w zakresie decentralizacji publicznych us∏ug komunalnych oraz budowy partnerstwa publiczno-prywatnego.
Macedonia
Polski program wspierania demokracji lokalnej w Macedonii
(2000). Zasadniczym jego celem by∏o zapoznanie stuosobowej grupy
dzia∏aczy samorzàdu lokalnego, administracji paƒstwowej oraz przedstawicieli organizacji pozarzàdowych z polskimi doÊwiadczeniami
w budowie samorzàdu terytorialnego i administracji publicznej, a w perspektywie utworzenie w Macedonii oÊrodka szkoleniowego na wzór
centrów FRDL.
Serbia i Czarnogóra
Polski program wspierania demokracji lokalnej w Republice Serbii
i Czarnogóry realizowany by∏ równolegle i w ten sam sposób, co
program na rzecz Macedonii. Wzi´∏o w nim udzia∏ prawie 50 uczestników. Byli to przedstawiciele organizacji pozarzàdowych, aktywiÊci
lokalni, burmistrzowie i politycy.
Poczàwszy od 2001 roku prowadzone by∏y projekty wspierajàce zarówno przedstawicieli samorzàdu terytorialnego, organizacji pozarzàdowych, jak i trenerów. Dzia∏ania szkoleniowo-doradcze dotyczy∏y
decentralizacji, reformy oÊwiaty, rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, tworzenia strategii rozwoju miast (np. strategia rozwoju Belgradu).
BoÊnia i Hercegowina
W 2001 roku FRDL goÊci∏a 30 przedstawicieli organizacji pozarzàdowych z BoÊni i Hercegowiny przyby∏ych do Polski w ramach projektu
realizowanego na zlecenie MSZ Wspieranie organizacji pozarzàdowych z BoÊni i Hercegowiny. Podczas pobytu w Polsce uczestnicy
zapoznali si´ z dzia∏alnoÊcià organizacji pozarzàdowych i dzia∏aniami
wzmacniajàcymi integracj´ trzeciego sektora (m. in. zdobywanie funduszy,
zarzàdzanie projektami, praca z wolontariuszami, dzia∏alnoÊç organizacji parasolowych i wspierajàcych), spotkali si´ z przedstawicielami
kluczowych organizacji pozarzàdowych oraz brali udzia∏ w cyklu warsztatów.
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Ukraina
Poza krajami ba∏kaƒskimi najwi´kszym partnerem zagranicznym
Fundacji i adresatem projektów by∏a i jest Ukraina. Pierwsze projekty
Fundacji na Ukrainie by∏y realizowane ju˝ w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych. Zdecydowana ich wi´kszoÊç by∏a adresowana do w∏adz lokalnych Ukrainy.
Dotychczas najwi´kszy i najwa˝niejszy by∏ projekt Partnerstwo Gmin
(Community Partnership) realizowany w latach 1999 – 2002. Mia∏
on na celu stworzenie sieci oÊrodków szkoleniowych dla pracowników
samorzàdów lokalnych, o strukturze organizacyjnej wzorowanej na
FRDL, opracowanie strategii dzia∏ania tych oÊrodków oraz pomoc
w wykszta∏ceniu i przygotowaniu ich profesjonalnej kadry. Projekt
objà∏ tak˝e cykle szkoleƒ dla ukraiƒskich w∏adz lokalnych z zakresu
gospodarki komunalnej, partycypacji spo∏ecznej, transportu, rozwoju
ekonomicznego oraz finansów lokalnych.
W kolejnych latach prowadzona by∏a dzia∏alnoÊç projektowa dotyczàca decentralizacji, opracowania za∏o˝eƒ Strategii Rozwoju Lwowa,
planowania strategicznego, organizacji urz´du, partycypacji spo∏ecznej,
wspó∏pracy trzech sektorów (w∏adz lokalnych, przedsi´biorców i organizacji pozarzàdowych).
Od 2005 roku prowadzone sà dzia∏ania, których celem jest przeniesienie
doÊwiadczeƒ Akcji Spo∏ecznej Przejrzysta Polska na grunt ukraiƒski.
W ich wyniku zainicjowany zosta∏ program Prozora Ukraina. Lubelski
oÊrodek FRDL uczestniczy w realizacji projektu Przejrzysty samorzàd
na Ukrainie. Opublikowano podr´cznik Przejrzysty samorzàd na Ukrainie
– nowoczesne metody zarzàdzania administracjà publicznà. Z kolei
szczeciƒski oÊrodek FRDL, dzi´ki finansowemu wsparciu Polsko-Kanadyjskiej Wspó∏pracy Rozwojowej, realizowa∏ tak˝e podobne
dzia∏ania pod has∏em PrzejrzyÊcie, etycznie i skutecznie – rozwój samorzàdu terytorialnego na Ukrainie. W ramach projektu opublikowano
podr´cznik Etyczne i skuteczne zarzàdzanie. Wymiar samorzàdowy.
Oba projekty obejmowa∏y komponenty szkoleniowe, debaty, wizyty
studialne. Ka˝dy z nich podsumowany zosta∏ polsko-ukraiƒskà konferencjà.
Wi´cej informacji o akcji Prozora Ukraina mo˝na znaleêç na dwuj´zycznej stronie www.prozora.org.
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Bia∏oruÊ
Od po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych FRDL realizowa∏a programy wspierania demokratycznych reform na szczeblu lokalnym oraz rozwoju
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego równie˝ na Bia∏orusi. Realizacja tych
programów by∏a szczególnie trudna ze wzgl´du na panujàce tam warunki polityczne. Cechà charakterystycznà dzia∏aƒ prowadzonych
przez Fundacj´ by∏o bardzo du˝e zró˝nicowanie odbiorców projektów.
Fundacja dociera∏a do radnych, dzia∏aczy organizacji pozarzàdowych,
trenerów, nauczycieli, dziennikarzy. By∏y to grupy majàce du˝e mo˝liwoÊci oddzia∏ywania na spo∏eczeƒstwo.
Rosja
Na mniejszà skal´ Fundacja prowadzi∏a dzia∏ania na terenie Rosji.
Koncentrowa∏y si´ one g∏ównie w Obwodzie Kaliningradzkim, choç
zrealizowano te˝ projekt na terenie Syberii, gdzie w trzech miastach
(Abakan, Norylsk i Kamieƒ Uralski) wdra˝ano projekt oparty na metodologii Programu Dialog.
Kolejne inicjatywy dotyczy∏y m. in.: rozwoju wspó∏pracy z organizacjami
pozarzàdowymi i tworzenia Centrum Wolontariatu, budowy wspó∏pracy pomi´dzy trzema sektorami (przedsi´biorstwa, organizacje pozarzàdowe, w∏adze lokalne) w gminie, roli skarbnika w nowoczesnym
samorzàdzie czy te˝ wspierania lokalnych organizacji pozarzàdowych
w dzia∏aniach na rzecz rozwoju wspólnot mieszkaniowych i ruchu praw
lokatorskich.
Gruzja
Fundacja realizowa∏a te˝ na niewielkà skal´ projekty na Zakaukaziu,
gdzie g∏ównym partnerem Fundacji by∏a i jest Gruzja, choç wspó∏pracowa∏a tak˝e z Azerbejd˝anem i Armenià. Projekty te przybiera∏y
g∏ównie form´ wizyt studialnych w Polsce przedstawicieli samorzàdu,
w∏adz centralnych, osób zajmujàcych si´ prowadzeniem szkoleƒ
oraz dziennikarzy, a tak˝e misji ekspertów polskich w Gruzji. Choç
pierwsze projekty zrealizowano ju˝ w roku 2000, dopiero od roku 2005,
od kiedy Gruzja rozpocz´∏a wdra˝anie reformy decentralizacyjnej,
zintensyfikowano dzia∏ania w tym regionie.
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Fundacja goÊci∏a zarówno przedstawicieli w∏adz centralnych, regionalnych i lokalnych, jak i przedstawicieli organizacji pozarzàdowych
i dziennikarzy z Tbilisi, a tak˝e z najwi´kszego regionu Zachodniej
Gruzji – Imereti (Kutaisi). W roku 2008 FRDL by∏a tak˝e zaanga˝owana w projekt wspierania rozwoju administracji gruziƒskiej – finansowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, realizujàc projekt wizyt
studyjnych i sta˝u gruziƒskich urz´dników na zlecenie Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Profesor Regulski i inni eksperci FRDL byli kilkakrotnie zapraszani do udzia∏u w konsultacjach, wyk∏adach i szkoleniach dotyczàcych planowania i wdra˝ania reform decentralizacyjnych
w Gruzji. Du˝ej pomocy w realizacji projektów udziela∏a wielokrotnie
Ambasada RP w Tbilisi, co podnosi∏o jakoÊç podejmowanych dzia∏aƒ.
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Kazachstan
Najbardziej odleg∏ym geograficznie, choç ciekawym partnerem by∏
Kazachstan. Wspó∏prac´ Fundacji z rzàdem Kazachstanu zapoczàtkowa∏a w roku 2000 wizyta profesora Regulskiego, po której nastàpi∏y
wizyty kolejnych ekspertów Fundacji. G∏ównym celem tych wizyt by∏o
przekazanie wiedzy i polskich doÊwiadczeƒ z zakresu wprowadzenia
reformy samorzàdowej i stosowania demokratycznych metod zarzàdzania na ró˝nych szczeblach struktur paƒstwowych i samorzàdowych
od parlamentu do rady gminy. Nawiàzano równie˝ wspó∏prac´ z regionalnymi centrami szkoleniowymi dla samorzàdu terytorialnego
w Kazachstanie. W roku 2002 odby∏a si´ wizyta studyjna dyrektorów
oÊmiu kazachskich centrów szkoleniowych, której g∏ównym celem by∏o
przekazanie doÊwiadczeƒ FRDL w organizacji systemu szkoleƒ dla
radnych i urz´dników samorzàdowych.
W tych dzia∏aniach bardzo wiele pomocy okaza∏a Ambasada RP,
przekazujàc informacje i kontaktujàc z organizacjami, które by∏y zainteresowane nawiàzaniem wspó∏pracy.

Europejska Sieç Organizacji Prowadzàcych Szkolenia
dla W∏adz Lokalnych i Regionalnych (ENTO)
Rozwijajàc na tak szerokà skal´ wspó∏prac´ zagranicznà, Fundacja
zacz´∏a równie˝ aktywnie uczestniczyç w pracach mi´dzynarodowych
organizacji. Fundacja nale˝y do Europejskiej Sieci Organizacji Prowadzàcych Szkolenia dla W∏adz Lokalnych i Regionalnych (European
Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities
of Europe – ENTO). Od roku 2000 przedstawiciel FRDL jest cz∏onkiem
w∏adz ENTO. Fundacja jest równie˝ cz∏onkiem l’Institut International
des Sciences Administratives (IISA).
W roku 2001 Fundacja by∏a organizatorem dorocznego Walnego Zgromadzenia i Konferencji ENTO poÊwi´conego roli organizacji szkoleniowych we wspieraniu procesu decentralizacji. Patronat nad konferencjà obj´∏o Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. W konferencji
uczestniczy∏o ponad 100 przedstawicieli organizacji zrzeszonych w ENTO
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oraz, na specjalne zaproszenie organizacji, goÊcie z Europy Wschodniej,
krajów ba∏kaƒskich i Azji Ârodkowej. Zorganizowanie w Polsce konferencji tej rangi przyczyni∏o si´ do promocji osiàgni´ç naszego kraju
w budowie demokracji lokalnej oraz wskazania na polskie doÊwiadczenia jako êród∏a praktycznej wiedzy o procesie przebiegu decentralizacji systemu politycznego.
Polsko-Niemiecki Kongres Samorzàdów Lokalnych
W 2007 roku odby∏ si´ pierwszy Polsko-Niemiecki Kongres Samorzàdów Lokalnych, a w roku 2008 jego druga edycja. Celem inicjatywy
jest propagowanie partnerskiej polsko-niemieckiej wspó∏pracy w regionach przygranicznych, intensyfikacja dialogu polsko-niemieckiego
na szczeblu samorzàdowym, a przez to wsparcie rozwoju regionów
przygranicznych Polski i Niemiec.

Powy˝szy rozdzia∏ nie przedstawia ca∏oÊci dokonaƒ FRDL za granicà.
Nie ma tu równie˝ miejsca na przytoczenie wszystkich publikacji dotyczàcych tego zagadnienia, przyk∏adem których mo˝e byç wydane
przez FRDL-MISTiA w Krakowie opracowanie Stan demokracji lokalnej
w Europie Ârodkowej (wydawnictwo OSI, Budapeszt 2001).
Projektów realizowanych zarówno przez Biuro Fundacji, jak i oÊrodki
FRDL jest nazbyt du˝o, aby zmieÊci∏y si´ w niniejszej publikacji. O realizowanych projektach mo˝na znaleêç informacje na stronie www.frdl.org.pl
oraz na stronach fundacyjnych oÊrodków regionalnych.
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Prof. Jerzy Regulski i Barbara Imio∏czyk z pamiàtkowym dyplomem – Nagrodà
Honorowà przyznanà przez XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy w kategorii organizacji
pozarzàdowych dzia∏ajàcych na rzecz wspó∏pracy w Europie Ârodkowej i Wschodniej,
wrzesieƒ 2004 r.
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8. Ku przysz∏oÊci
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Prze∏omowy rok 1989 otworzy∏ wiele mo˝liwoÊci i szans, które wtedy wydawa∏y si´ nieograniczone. Pole wolnoÊci do zagospodarowania by∏o wyznaczane g∏ównie przez bariery – braki wyobraêni, wiedzy, umiej´tnoÊci i z∏à
sytuacj´ gospodarczà kraju. Patrzàc z perspektywy dwudziestu lat na aktywnoÊç i rozwój organizacyjny FRDL mo˝na powiedzieç, ˝e Fundacja osiàgn´∏a sukces.
èród∏em tego sukcesu by∏a zdolnoÊç jej Êrodowiska do odpowiedzi na
potrzeby lat dziewi´çdziesiàtych – budowania w Polsce samorzàdnoÊci
i demokracji lokalnej. Misja Fundacji, okreÊlona jako wspieranie demokracji lokalnej respektujàcej zasad´ pomocniczoÊci, nie wyczerpa∏a si´
i jest nadal aktualna.
Aby realizowaç swà misj´ w przysz∏oÊci, Fundacja powinna nie tylko zachowaç zdolnoÊç do odpowiadania na potrzeby wspó∏czesnoÊci, ale tak˝e
trafnie okreÊlaç wyzwania. Powinna równie˝ umieç sprostaç tym nowym
wyzwaniom.
Jubileusz jest okazjà nie tylko do podsumowaƒ, sk∏ania równie˝ do wybiegania myÊlà w przysz∏oÊç, okreÊlenia, na czym ma polegaç dalsze realizowanie misji, jakà rol´ Fundacja chce, mo˝e i powinna odgrywaç w polskim
˝yciu publicznym.
Rok 2008 by∏ czasem takiej wspólnej refleksji o przesz∏oÊci, a zarazem
przysz∏oÊci Fundacji. To by∏ rok pytaƒ podstawowych i poszukiwania na nie
odpowiedzi. Potwierdzono wartoÊci, które sà spoiwem i fundamentem Fundacji
oraz okreÊlono wizj´ przysz∏oÊci. Ten wspólny wysi∏ek ca∏ego Êrodowiska
Fundacja uj´∏a w ramy pracy nad strategià dzia∏ania na lata 2009-2015.
Wizj´ Fundacji po wielomiesi´cznych dyskusjach ca∏ego Êrodowiska zawarto
w zdaniu:
„Chcemy byç wiodàcà w Polsce organizacjà pozarzàdowà, neutralnà
wobec partii politycznych, wspierajàcà w rozwoju wspólnoty lokalne,
badajàcà potrzeby tych wspólnot oraz pe∏niàcà rol´ inicjatora i rzecznika
rozwiàzaƒ, wzmacniajàcych samorzàdnoÊç i demokracj´.”
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Dokonano diagnozy stanu obecnego Fundacji, zbadano ocen´ jej aktywnoÊci oraz wiàzane z nià oczekiwania. Dla opracowania takiej diagnozy
przeprowadzono ankiety i wywiady wÊród wszystkich pracowników
i w∏adz Fundacji. Ich wyniki pozwoli∏y uzyskaç swoisty portret FRDL Anno
Domini 2008. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju instytucjonalnego
i profesjonalizacji dzia∏aƒ Fundacji.
Badaniami obj´to równie˝ przedstawicieli wielu instytucji i organizacji
w ca∏ej Polsce, dla których Fundacja pracuje i z którymi wspó∏pracuje. Wyniki
tych badaƒ pozwoli∏y poznaç opinie o Fundacji oraz oczekiwania wobec
niej kluczowych Êrodowisk, szczególnie Êrodowiska samorzàdowego.
AktywnoÊç Fundacji oceniana jest przez tych, dla których Fundacja pracuje,
nad wyraz pozytywnie. Ceniona jest wysoka jakoÊç jej dzia∏aƒ, a marka
FRDL jest ceniona i obdarzana wysokim zaufaniem. Ârodowiska te oczekujà jednak od Fundacji pe∏nienia roli nie tylko dostarczyciela wiedzy
i doradcy, ale i rzecznika rozwiàzaƒ s∏u˝àcych rozwojowi demokracji lokalnej
i samorzàdnoÊci. Pragnà, aby Fundacja przedstawia∏a opinie w sprawach
dla nich istotnych. Aby by∏a kreatorem innowacyjnych rozwiàzaƒ sprzyjajàcych rozwojowi lokalnemu. Aby te rozwiàzania upowszechnia∏a. Od
Fundacji oczekuje si´ tak˝e pe∏nienia funkcji rzecznika nowych rozwiàzaƒ
prawnych i instytucjonalnych równie˝ na forum Rzàdu i Parlamentu.
Tak du˝ym oczekiwaniom nie∏atwo sprostaç. Szczególnie wa˝ne sta∏o si´
okreÊlenie celów strategicznych, okreÊlajàcych rozwój aktywnoÊci Fundacji.
Precyzujàc cele strategiczne, Fundacja bra∏a pod uwag´ z jednej strony
w∏asne doÊwiadczenie, wynikajàce z 20 lat dzia∏ania, z drugiej zaÊ kluczowe, jej zdaniem, wyzwania rozwojowe dla Polski.
Za najwa˝niejsze z wa˝nych spraw dla rozwoju Polski uznano poziom
kapita∏u spo∏ecznego oraz jakoÊç rzàdzenia. Uznano, ˝e to te dwa
zagadnienia majà decydujàcy wp∏yw na jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców i sà
potencja∏em rozwojowym lub przeciwnie – barierà w rozwoju.
Na satysfakcj´ z miejsca, w którym ˝yjemy, sk∏ada si´ wiele czynników:
jakoÊç us∏ug komunalnych, spo∏ecznych, edukacyjnych, poczucie bezpieczeƒstwa, wi´zi sàsiedzkie, poczucie lokalnej to˝samoÊci i przynale˝noÊci do ojczyzny, którà w potocznym j´zyku nazywa si´ ma∏à. Zatem
brak wi´zi, poczucie wyobcowania, przewaga postaw rywalizacji nad
zdolnoÊcià do wspó∏pracy, wp∏ywajà z jednej strony na obni˝enie jakoÊci
˝ycia, z drugiej na ograniczenie mo˝liwoÊci rozwoju spo∏ecznego i gospodarczego.
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Niski poziom kapita∏u spo∏ecznego, w tym ma∏a zdolnoÊç do wspó∏pracy,
jest jednà z najwi´kszych, lecz niedocenianych, barier cywilizacyjnych,
które w istotny sposób ograniczajà mo˝liwoÊci rozwoju. W tej dziedzinie
nale˝y w najbli˝szej przysz∏oÊci uczyniç podobny skok cywilizacyjny, jaki
w latach dziewi´çdziesiàtych osiàgni´to w tworzeniu infrastruktury wodociàgowej i telekomunikacyjnej. Tak sformu∏owane wyzwanie sta∏o si´ podstawà do zdefiniowania pierwszego celu strategicznego Fundacji. Uznano,
˝e tworzenie wi´zi lokalnych, budowanie zdolnoÊci do wspó∏pracy, a przez
to wzmacnianie kapita∏u spo∏ecznego, jest tym celem, do którego Fundacja b´dzie dà˝yç w swych dzia∏aniach. Fundacja ma w tej dziedzinie
doÊwiadczenie, które nale˝y zdecydowanie rozwijaç. Ma równie˝, dzi´ki
swej sieciowej strukturze oraz sta∏ej wspó∏pracy z samorzàdami, du˝à
mo˝liwoÊç oddzia∏ywania na Êrodowiska lokalne. Cel strategiczny okreÊlono nazwà „Budowanie wi´zi we wspólnotach lokalnych”.
Drugim zdefiniowanym przez Fundacj´ wyzwaniem, od którego zale˝à szanse
rozwoju, jest jakoÊç rzàdzenia na poziomie lokalnym. Chodzi zarówno
o jakoÊç strategicznego myÊlenia, jak i zdolnoÊç administracji do zapewnienia us∏ug dobrej jakoÊci. W tym obszarze FRDL przez lata dzia∏ania
zgromadzi∏a wiedz´ i doÊwiadczenie. Uwa˝a go zatem za naturalnà kontynuacj´ swej dotychczasowej aktywnoÊci. Drugi cel strategiczny otrzyma∏
nazw´ „Dobre rzàdzenie”. Trzeci cel strategiczny to podj´cie wyzwania
postawionego przed Fundacjà przez jej partnerów i wspó∏pracowników.
To odpowiedê na oczekiwanie, aby Fundacja pe∏ni∏a rol´ rzecznika samorzàdnoÊci i demokracji lokalnej. Sprostanie takiemu oczekiwaniu wymaga od FRDL rozwini´cia dzia∏alnoÊci badawczej i analitycznej, kszta∏towania i upowszechniania modelowych rozwiàzaƒ, inicjowania i moderowania debaty o samorzàdnoÊci i demokracji.
Celowi temu nadano nazw´ „Fundacja ekspertem w dziedzinie samorzàdnoÊci i demokracji lokalnej”. O jego realizacj´ dbaç b´dzie Polski
Instytut Demokracji Lokalnej – specjalistyczna jednostka Fundacji. Strategia FRDL na lata 2009-2015 nak∏ada na PIDL zadanie przeprowadzania
cyklicznych badaƒ dotyczàcych ró˝nych aspektów funkcjonowania samorzàdnoÊci, w tym:
– poziomu rozwoju instytucjonalnego jednostek samorzàdu terytorialnego;
– procesu profesjonalizacji administracji publicznej, w tym potrzeb
szkoleniowo-doradczych;
– jakoÊci Êwiadczonych przez administracj´ us∏ug oraz satysfakcji jej
klientów.

Fundacja, majàca wielkie doÊwiadczenie wspó∏pracy ponad granicami,
chce nadal rozwijaç wspó∏prac´ z partnerami zarówno z krajów dojrza∏ej
demokracji, jak i tych, które przechodzà transformacj´ ustrojowà. Zasada
partnerstwa, b´dàca cechà wszystkich dzia∏aƒ FRDL, b´dzie zasadà,
na której opieraç b´dziemy dzia∏ania poza granicami Polski.
Fundacja chce korzystaç z dobrych wzorów wypracowanych zagranicà,
adaptowaç je do naszych potrzeb i upowszechniaç. Przyk∏adem jest
najnowszy program Polskiego Instytutu Demokracji Lokalnej Innowacje
demokratyczne. Celem programu jest przyswojenie naszej kulturze rozwiàzaƒ sprawdzonych w krajach dojrza∏ej demokracji, które zwi´kszà
uczestnictwo obywateli w ˝yciu publicznym.
Do doÊwiadczeƒ polskiej transformacji ustrojowej, którymi dzieli∏a si´
dotàd Fundacja, do∏àczy∏y nowe doÊwiadczenia zwiàzane z akcesjà Polski
do Unii Europejskiej. Partnerami FRDL w dzia∏aniach poza granicami
Polski b´dà w pierwszej kolejnoÊci instytucje i organizacje z paƒstw sàsiedzkich. Ze wzgl´du na rozwini´te, dzi´ki dotychczasowym projektom,
kontakty z partnerami w Gruzji, Fundacja chce utrzymaç tak˝e obecnoÊç
w tym regionie.
20 lat dzia∏alnoÊci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, zgromadzony
dorobek i doÊwiadczenie – jest powodem do satysfakcji. Jest równie˝
zobowiàzaniem do ciàg∏ego rozwoju i stawiania przed Fundacjà celów
na miar´ dotychczasowych osiàgni´ç. Fundacja postawi∏a przed sobà
takie ambitne cele. Teraz pozostaje codzienny wspólny wysi∏ek w myÊleniu
i dzia∏aniu Êrodowiska po∏àczonego pasjà samorzàdnoÊci, którego nazwa
brzmi: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
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Aneks
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OÊrodki FRDL

Bia∏ystok – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Bia∏ystok
e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl
tel. (0-85) 732 17 88, 732 09 09, fax. (0-85) 732 94 84
dyrektor: Ma∏gorzata Szewczyk
Bydgoszcz – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej
ul. Gdaƒska 5. 85-005 Bydgoszcz
e- mail: pkcdl@bydgoszcz.frdl.pl
tel./fax.(0-52) 321 18 90, 321 18 92
dyrektor: El˝bieta Rusielewicz
Ciechanów – Filia Biura FRDL w Ciechanowie
ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów, pi´tro 4 pok. 423
tel./fax. (0-23) 672 8748
kierownik: Marta Piecychna
Gdaƒsk – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
OÊrodek Regionalny w Gdaƒsku
ul. Gdyƒskich Kosynierów 11, 80-866 Gdaƒsk
e-mail: pcst@gdansk.frdl.pl
tel.(0-58) 550 37 00, fax.(0-58) 550 32 39
dyrektor: Sylwia Krysa
Jelenia Góra – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
– Centrum Samorzàdu Lokalnego
Pl. Piastowski 27, 58-560 Jelenia Góra
e-mail: csl@cls.jgora.pl
tel. (0-75) 755 90 87, 755 70 40, fax. (0-75) 755 90 86
dyrektor: Mi∏os∏awa Jarosz
Katowice – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
OÊrodek Kszta∏cenia Samorzàdu Terytorialnego im. W. Paƒki
ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
e-mail: biuro@frdl.katowice.pl
tel. (0-32) 253 84 09, tel./fax.(0-32) 206 98 43, 259 86 73
dyrektor: Ewa Pytasz
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Kielce Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Âwi´tokrzyskie Centrum
ul. Bodzetyƒska 44 a, 25-308 Kielce
e-mail: centrum@frdl.kielce.pl
tel. (0-41) 344 66 30, 343 00 38, 344 41 60, fax. (0-41) 344 77 62
dyrektor: Agnieszka Migoƒ
Kraków Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ma∏opolski Instytut
Samorzàdu Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73 a, 31-153 Kraków
e-mail: mistia@mistia.org.pl
tel. (0-12) 634 16 70, 633 98 00, tel/fax (0-12) 633 51 54
dyrektor: Krzysztof Lipski
Lublin Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny OÊrodek
ul. Chopina 11/ 8, 20-026 Lublin
e-mail: info@lublin.frdl.pl
tel. (0-81) 532 64 40, fax. (0-81) 532 84 65
dyrektor: Monika Madejska
¸ódê Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum
ul. Rewolucji 1905 r. 9 lok. 36, 90-273 ¸ódê
e-mail: biuro@lodz.frdl.pl
tel. (0-42) 632 63 19, fax. (0-42) 632 34 81
dyrektor: Mariola Sobolewska – Pienià˝ek
Olsztyn Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – OÊrodek Samorzàdu
Lokalnego
ul. Pieni´˝nego 10, 10-006 Olsztyn
e-mail: biuro@frdl.olsztyn.pl
tel. (0-89) 527 24 26, 521 88 55, fax. (0-89) 521 88 54
dyrektor: Maciej Felski
Opole Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
e-mail: biuro@opole.frdl.pl
tel. (0-77) 453 68 25, tel./fax.(0-77) 454 48 29
dyrektor: Magdalena Obrocka
Poznaƒ Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – OÊrodek Regionalny
ul. Szyperska 3/1, 61-754 Poznaƒ
e-mail: biuro@poznan.frdl.pl
tel. (0-61) 853 34 33, fax.(0-61) 855 33 07
dyrektor: Pawe∏ Mordal
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Rzeszów Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej –
Rzeszowski OÊrodek Samorzàdu Terytorialnego
ul. Przesmyk 6, 35-065 Rzeszów
e-mail: biuro@frdl.rzeszow.pl
tel. (0-17) 862 69 64, fax. (0-17) 850 74 20
dyrektor: Grzegorz Nowakowski
Siedlce Filia Biura FRDL w Siedlcach
ul. Soko∏owska 161 A, 08-110 Siedlce
tel. (0-25) 631 96 21, fax. (0-25) 631 96 21
kierownik: Ewelina Bolesta
Szczecin Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
– Centrum Szkoleniowe
ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin
e-mail: sczfrdl@wsap.szczecin.pl
tel. (0-91) 486 15 69, 486 15 74, 486 26 73 fax. (0-91) 487 85 22
dyrektor: Dominik Górski
Warszawa Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Biuro Zarzàdu
Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa
e-mail: biuro@frdl.org.pl
tel. (0-22) 322 84 00, fax. (0-22) 322 84 10
p. o. dyrektora: Ma∏gorzata Makowska
Wroc∏aw Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum DolnoÊlàskie
ul. Mennicza 1, 50-057 Wroc∏aw
e-mail: biuro@frdl-cd.org.pl
tel. (0-71) 341 85 38, sekr. (0-71) 372 41 21
dyrektor: Tomasz Wysoczaƒski
Zielona Góra Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej –
Regionalny OÊrodek
ul. Boh. Westerplatte 9, III pi´tro, sala 305, 65-034 Zielona Góra
e-mail: lcszg@frdl.org.pl
tel. (0-68) 453 22 93, fax. (0-68) 453 22 92
p. o. dyrektora: Patrycja Górniak
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Wy˝sze Szko∏y Administracji Publicznej

Bia∏ystok Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej
im. Stanis∏awa Staszica
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Bia∏ystok
e-mail: wsap@wsap.bialystok.pl
tel./fax. (085) 732 46 33
rektor: Jerzy Kopania
¸ódê Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 ¸ódê
e-mail: wsap@lodz.pl
tel. (042) 616 25 81, fax. (042) 616 25 82
rektor: Tomasz Mordel
Kielce Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej
ul. Staffa 7, 25-410 Kielce
e-mail: dziekanat@wsap-kielce.edu.pl
tel. (041) 368 60 77, tel./fax. (041) 368 66 61
rektor: Andrzej Bednarz
Szczecin Wy˝sza Szko∏a Administracji Publicznej
ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin
e-mail: biuro@wsap.szczecin.pl
tel. (091) 486 15 42, (091) 486 15 43, fax (091) 486 15 44
rektor: W∏odzimierz Puzyna
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Nagroda FRDL

Pierwsza edycja
W kategorii zas∏u˝one osoby:
Zwyci´zcà zosta∏: Micha∏ Guç, wiceprezydent Gdyni, za stworzenie
modelowego programu wspó∏pracy samorzàdów z organizacjami
pozarzàdowymi.
FinaliÊci:
• Maria Jolanta Batycka-Wàsik, wójt Gminy Lesznowola (woj. mazowieckie),
• Gra˝yna Czubacka, prezes Radia „Fama Sochaczew” (woj. mazowieckie),
• Damian Galusek, wójt Gminy Paw∏owice (woj. Êlàskie),
• ks. S∏awomir Kokorzycki, proboszcz parafii w Korytowie (woj. zachodniopomorskie).
W kategorii organizacji pozarzàdowych:
Zwyci´zcà zosta∏o: Stowarzyszenie OÊwiatowe Sycyna (woj. mazowieckie),
za budowanie Êrodowiska lokalnego wokó∏ spuÊcizny Jana Kochanowskiego.
FinaliÊci:
• Forum Sekretarzy Samorzàdów Polski Po∏udniowej (woj. ma∏opolskie),
• Spo∏eczne Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Gminy Ma∏y P∏ock
(woj. podlaskie),
• Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju
Spo∏ecznoÊci, Lokalnych „e-Sochaczew” (woj. mazowieckie),
• Towarzystwo Przyjació∏ SupraÊla (woj. podlaskie).
W kategorii jednostek samorzàdowych:
Zwyci´zcà zosta∏a: Gmina Paw∏osiów (woj. podkarpackie), za umiej´tnoÊç
mobilizowania obywateli do wspólnego dzia∏ania.
FinaliÊci:
• Gminne Centrum Kultury w Âwi´tej Katarzynie z siedzibà w Siechnicach
(woj. dolnoÊlàskie),
• Miejski OÊrodek Kultury w PrzemyÊlu (woj. podkarpackie),
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• Urzàd Gminy w Morawicy (woj. Êwi´tokrzyskie),
• Urzàd Miejski w Nowym TomyÊlu (woj. wielkopolskie).

Druga edycja:
W kategorii osób indywidualnych:
Zwyci´zcà zosta∏a Ewa Sowa, prezes Stowarzyszenia „Aktywna Dzielnica”
w Rybniku (woj. Êlàskie)
FinaliÊci:
• Irena Sienkiewicz, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjació∏ Ziemi
Noteckiej, Kaczory (woj. wielkopolskie)
• Magdalena Godlewska-Siwerska, prezes Stowarzyszenia Edukacji
Kulturalnej WIDOK z Bia∏egostoku
• Tomasz WiÊniewski, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Bia∏ystok
• Franciszek M∏ynarczyk, wójt, gmina ¸àcko (woj. ma∏opolskie)
• Tadeusz Chrószcz, wójt, gminy Marklowice (woj. Êlàskie)
• W∏odzimierz Pietroczuk, starosta hajnowski (woj. podlaskie)
• Ewa Smuk-Stratenwerth, prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego
ZIARNO (woj. mazowieckie)
W kategorii organizacji pozarzàdowych:
Zwyci´zcà zosta∏o Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspó∏pracy
z Zagranicà, Grodzisk Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
FinaliÊci:
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym
Ko∏o w Rybniku (woj. Êlàskie)
• Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Byç Razem” w Cieszynie (woj.
Êlàskie)
• Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzynskiego (woj. pomorskie)
• Stowarzyszenie Folklorystyczne „Paw∏osiowianie” (woj. podkarpackie)
W kategorii jednostek samorzàdowych:
Zwyci´zcà zosta∏y miasta: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów oraz
Stowarzyszenie Dialog-Wspó∏praca-Rozwój za projekt Lubuskie Trójmiasto
(woj. lubuskie)
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FinaliÊci:
• Gmina i Miasto Barlinek z burmistrzem Zygmuntem Siarkiewiczem
(woj. zachodnio-pomorskie)
• Rada So∏ecka wsi Rodaki (woj. ma∏opolskie)
• Urzàd Marsza∏kowski Województwa Ma∏opolskiego
• So∏ectwo Grzegórzki (woj. warmiƒsko-mazurskie)

Trzecia edycja:
W kategorii samorzàdowe instytucje kultury:
Nagrod´ przyznano Dobrzaƒskiemu OÊrodkowi Kultury i Sportu za
projekt „èród∏o”
Wyró˝nienia:
• Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach za dzia∏alnoÊç na rzecz integracji
narodowoÊciowej
• Szko∏a Podstawowa w Czachówku (woj. mazowieckie) za programy
wspó∏pracy ze Êrodowiskiem lokalnym
• Gminny OÊrodek Kultury w Czerwonaku za projekt „Potasze 170”
• Gryfiƒski Dom Kultury za Êwietlice Êrodowiskowe
W kategorii organizacje pozarzàdowe lub grupy obywateli:
Nagrod´ przyznano ex-equo Inicjatywie Obywatelskiej „Otwarte Ogrody”
w Podkowie LeÊnej oraz Koszaliƒskiemu Towarzystwu Spo∏ecznoKulturalnemu za inicjatyw´ „Wioski Tematyczne”.
Wyró˝nienia:
• Teatr Akademia z Warszawy za projekt „Sàsiedzi sàsiadom”
• Stowarzyszenie Przyjació∏ Dzieci „Zarembiacy” wraz z Grupà Teatralnà
„Zarembiacy” (Lublin) za sposób wychowania i integracji spo∏ecznej
wychowanków domu dziecka
• Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz za program Êwietlic Êrodowiskowych
Dyplomy uznania:
• Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu za dzia∏alnoÊç edukacyjnà
• Nowotomyski Dom Kultury za „Turniej Wsi”
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• Gminny Zespó∏ U˝ytecznoÊci Publicznej w Limanowej za dzia∏ania w sieci
• Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie za „Bibliotek´ otwartà dla ka˝dego”
• Towarzystwo Popularyzacji Pi´kna Polesia za wypromowanie wsi Ko∏acze
• Stowarzyszenie „Kobiety Europy” za „Wigilie Narodów” (Legnica)
• Dom Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej (Gliwice) za projekt „Na granicy.
Rzecz o czasach, ludziach i miejscach”
Wi´cej informacji o Nagrodzie FRDL mo˝na znaleêç na stronie
http://frdl.org.pl/nagroda_frdl.htm
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Indywidualne odznaczenia i wyró˝nienia za dzia∏alnoÊç na
rzecz realizacji misji FRDL przyznane w∏adzom, pracownikom
i ekspertom zwiàzanym z Fundacjà
ODZNACZENIA PA¡STWOWE
Order Odrodzenia Polski
Krzy˝ Wielki – Jerzy Regulski, prezes FRDL
Krzy˝ Oficerski – Adam Kowalewski, przewodniczàcy Rady Nadzorczej FRDL,
cz∏onek Rady Fundatorów
Krzy˝ Kawalerski
• Barbara Imio∏czyk, prezes Zarzàdu FRDL
• Joanna Regulska, cz∏onek Rady Fundatorów, profesor Rutgers University
(USA)
• Jan Król, wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej FRDL, wicemarsza∏ek
Sejmu (1997-2001)
• Jan Meissner – by∏y dyrektor Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Krzy˝ Zas∏ugi
Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi:
• Andrzej Bednarz, rektor WSAP w Kielcach
• Eugenia Dziedzic – kwestor WSAP w Szczecinie
• Dominik Górski – dyrektor FRDL-Centrum Szkoleniowego w Szczecinie
• Janusz Olesiƒski – z-ca dyrektora ds. organizacyjnych FRDLMa∏opolskiego Instytutu Samorzàdu Terytorialnego i Administracji
• Irena Peszko – cz∏onek Zarzàdu FRDL
• Tomasz Mordel – rektor WSAP w ¸odzi
• Witold Monkiewicz – b. prezes Zarzàdu FRDL, dyrektor programów
budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
• Ewa Pytasz – dyrektor FRDL-OÊrodka Kszta∏cenia Samorzàdu Terytorialnego
im. Waleriana Paƒki w Katowicach
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• Krzysztof Lipski – dyrektor FRDL - Ma∏opolskiego Instytutu Samorzàdu
Terytorialnego i Administracji
• Przemys∏aw Fenrych – wicedyrektor FRDL-Centrum Szkoleniowego
w Szczecinie
Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi:
• Miros∏aw Grochowski – ekspert FRDL
• Ma∏gorzata Herbich – specjalista ds. Public Relations FRDL
• Ewa Jasiƒska – by∏y dyrektor FRDL-Podlaskiego Centrum w Bia∏ymstoku
• Agnieszka Migoƒ – dyrektor FRDL-Âwi´tokrzyskiego Centrum
• Grzegorz Nowakowski – dyrektor FRDL-Rzeszowskiego OÊrodka Samorzàdu
Terytorialnego

HONOROWE OBYWATELSTWA MIAST I GMIN
• Barbara Imio∏czyk – Miasto S∏awków
• Jerzy Regulski – Miasto Jelenia Góra
– Gmina Marklowice
• Jerzy St´pieƒ – Miasto W∏oszczowa

WYRÓ˚NIENIA UNIWERSYTECKIE
• Jerzy Regulski -– doktor „honoris causa” – Uniwersytet Roskilde (Dania)
i Uniwersytet ¸ódzki
NAGRODY
Nagroda im. Grzegorza Palki
• Barbara Imio∏czyk
• Jerzy Regulski
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Specjalna Nagroda Zwiàzków i Stowarzyszeƒ Samorzàdowych za
reformowanie paƒstwa
• Jerzy Regulski
• Jerzy St´pieƒ
Nagroda im Hipolita Cegielskiego
• Jerzy Regulski
Medal Zwiàzku Miast Polskich za szczególne zas∏ugi dla samorzàdu
terytorialnego
• Barbara Imio∏czyk
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