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Czym są Fora Samorządowe?
Fora samorządowe to szczególna oferta Fun-

dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej o charakte-
rze misyjnym skierowana do środowiska pra-
cowników jednostek samorządu terytorialnego. 
Działalność forów samorządowych jest formą 
pracy integrującą środowiska samorządowe wo-
kół codziennych wyzwań i problemów. Są one 
jednym z  kluczowych elementów kształcenia 
ustawicznego kadr samorządowych i jednostek 
im podległych. Fora przede wszystkim służą bu-
dowaniu wzajemnego wsparcia merytoryczne-
go, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu 
wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Fora Samorządowe jako działalność misyjna 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej prowa-
dzone są od 1992 roku. Jako pierwsze powstało 
Forum Sekretarzy w Małopolsce, które funkcjo-
nuje do dzisiaj, zrzeszając 90% sekretarzy z tego 
województwa.

Jak działają Fora Samorządowe?
Fora nie mają osobowości prawnej, działają 

przy FRDL na podstawie zatwierdzonego przez 
członków danego forum statutu. W większości 
forów samorządowych powołany jest kilkuoso-
bowy zarząd, który nadaje kierunek merytorycz-
ny i organizacyjny działalności forum. Ośrodki 
Regionalne FRDL tworzą swojego rodzaju „se-
kretariat”, zajmując się organizacją działalno-
ści forów. Sposób działania forów samorządo-
wych jest zróżnicowany, uzależniony bowiem 
jest od uwarunkowań regionalnych. Najczęściej 
członkowie forów spotykają się raz w miesiącu, 
na spotkaniach trwających od 3 do 5 godzin, 
podczas których w formie wykładu i dyskusji 
omawiane są tematy związane z bieżącą pracą 
członków. W wielu regionach spotkania mają 
charakter wyjazdowy i odbywają się raz na trzy 
miesiące, na dwu- lub trzydniowych zjazdach 
o charakterze merytoryczno-integracyjnym.

Jakie grupy zawodowe pracowników JST 
spotkają się w ramach forów?

Przy Fundacji działa obecnie 80 forów regio-
nalnych zrzeszających 21 grup zawodowych. Są 
to fora: Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Se-
kretarzy, Skarbników, Przewodniczących Rad, 
Kierowników USC, Pomocy Społecznej, Oświaty 
Samorządowej, Współpracy JST z NGO, Pracow-
ników Kadr JST, Kultury, Prawników, Pełnomoc-
ników ODO, Ekologiczne, Zdrowia Publicznego, 

Zwalczania Uzależnień, Audytorów, Informaty-
ków, Gospodarki Przestrzennej, Zarządzania 
Kryzysowego, Ekonomii Społecznej. 

Krajowe Rady Forów 
W 2018 roku dwa najliczniejsze fora – sekre-

tarzy i skarbników – zainicjowały działalność po-
nadregionalną, powołując swoje przedstawi-
cielstwo na poziomie kraju. W lutym powstała 
Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST, a w listopa-
dzie sformalizowała swoją działalność Krajowa 
Rada Forów Skarbników. 

Rady stawiają sobie cele związane z reprezen-
towaniem forów na poziomie krajowym, zabiera-
nie głosu w sprawach istotnych dla samorządu, 
konsultacje wewnętrzne ze  środowiskiem za-
wodowym skarbników i sekretarzy. Organizację 
ogólnopolskich inicjatyw, w tym wypracowywa-
nie stanowisk w sprawach legislacyjnych.

Korzyści płynące z udziału  
w Forach Samorządowych

Niezwykle ważnym elementem udziału w fo-
rach jest integracja środowiska zawodowego 
wokół codziennych wyzwań i problemów. Fora 
stanowią również bardzo istotny element opi-
niotwórczy: ze względu na potencjał, który gro-
madzą, są elementem strategicznym wzmac-
niającym środowisko zawodowe. Ponadto 
posiadają coraz większy udział w rzecznictwie 
w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów. 
Członkowie forów dzięki pracy w sieci posiadają 
dostęp do informacji, raportów, wyników ba-
dań i biuletynów, które Fundacja publikuje. Jako 
pierwsi są uprawnieni do korzystania z różnych 
form rozwojowych w ramach działalności pro-
jektowej FRDL, w tym udziału w krajowych i za-
granicznych wizytach studyjnych. 

Możliwości współpracy 
Fora działają w każdym województwie przy 

regionalnych ośrodkach Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej. Członkowstwo w Forum na-
bywa się poprzez wypełnienie deklaracji człon-
kowskiej lub podpisanie umowy. Istnieje także 
możliwość udziału w wybranych forach samo-
rządowych poprzez wysłanie zgłoszenia uczest-
nictwa na zasadach określonych indywidualnie 
dla każdego spotkania. 

Informacje o terminach spotkań znajdują się 
na stronach internetowych regionalnych ośrod-
ków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

Fora samorządowe przy FRDL w praktyce 


