
 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” 

L.P. DATA GODZINA MIEJSCE RODZAJ WSPARCIA 
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11.01.2022 
(wtorek) 

10:00-19:00 

Hotel ARENA  
ul. Gen. Ch. De 
Gaulle’a 8 
43-100 Tychy 

WARSZTATY PODSUMOWUJĄCE 

WYMIAR: 16h (2 dni) warsztatów 

POZIOMY: początkujący, podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany 

PROWADZĄCY eksperci projektowi, urbanista/planista, trener ds. komunikacji, inni specjaliści z zakresu partycypacji, 
zrównoważonego rozwoju, mediacji, specjalni goście 

FORMA: warsztaty praktyczne, praca w grupach, dyskusje panelowe, prezentacje, konsultacje indywidualne 

CEL:  wymianę doświadczeń z realizacji projektu pomiędzy gminami, omówienie problemów napotkanych podczas 
procesów KS oraz rekomendacji na przyszłość, dodatkowe szkolenie w temacie wybranym przez gminy oraz uzupełniające 
wiedzę nabytą w trakcie realizacji projektu 

CELE KSZTAŁCENIA: 

 utwierdzenie w celowości przeprowadzania procesów partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym 

 wyposażenie w dodatkowe narzędzia i informacje, które nie były wykorzystywane podczas wcześniejszego 
wsparcia w gminie 

 stworzenie platformy wymiany efektów projektu i omówienia procesów przeprowadzonych w gminach 

12.01.2022 
(środa) 

09:00-15:30 

Hotel ARENA  
ul. Gen. Ch. De 
Gaulle’a 8 
43-100 Tychy 

2 

g. początkująca: 

23-24.06.2021 

12-13.07.2021 

g. podstawowa 

21-22.06.2021 

23-24.06.2021 

5-6.07.2021 

g. średniozaawansowana 

w każdy dzień 
08:30 – 15:30 

szkolenie on-line 
platforma Teams 

Szkolenie SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem 
partycypacji 

WYMIAR: 16h (2 dni) szkolenia/grupę (łącznie 8 grup) 

PROWADZĄCY: trenerzy Śląskiego Laboratorium GIS przy Uniwersytecie Śląskim 

CEL:  przygotowanie urzędników do opracowywania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych 
w oparciu o dane znajdujące się w systemach informacji przestrzennej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 wykorzystać systemy informacji przestrzennej w opracowywaniu aktów planistycznych 

 umiejętnie pozyskać, przetworzyć i udostępnić dane zawierające informacje przestrzenne oraz towarzyszące im 
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22-23.06.2021 

12-13.07.2021 

g. zaawansowana 

6-7.07.2021 

informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu 

 wykorzystać w swojej pracy możliwości prezentacji kartograficznej zawartych w nich danych, w tym do celów 
konsultacji społecznych. 
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14.06.2021 
(poniedziałek) 

10:00-19:00 

Hotel ARENA  
ul. Gen. Ch. De 
Gaulle’a 8 
43-100 Tychy 

Szkolenie PARTYCYPACJA W PRAKTYCE  

WYMIAR: 24h (3 dni) szkolenia 

PROWADZĄCY: eksperci projektowi, urbanista/planista, trener ds. komunikacji 

CEL:  Przygotowanie urzędników do samodzielnego przeprowadzania procesów partycypacyjnych w planowaniu 
przestrzennym gmin. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień szczegółowych,  
teorii i metod z zakresu procesu partycypacji społecznej i zna jej znaczenie  
dla planowania przestrzennego, 

 zna podstawowe sposoby i zasady z zakresu komunikacji z mieszkańcami  
i interesariuszami na tematy związane z planowaniem przestrzennym, 

 ma świadomość roli społecznej w swojej gminie, rozumie ważność partycypacji społecznej w procesie planowania 
i jest przygotowany do współpracy z odbiorcami planu miejscowego lub studium na każdym etapie jego 
tworzenia, 

 posiada pogłębioną wiedzę na temat partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych, 

 posiada pogłębioną wiedzę na temat planowania i procedur towarzyszących zagospodarowaniu przestrzennemu 
w ujęciu zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej. 

15.06.2021 (wtorek) 9:00-19:00 

Hotel ARENA  
ul. Gen. Ch. De 
Gaulle’a 8 
43-100 Tychy 

16.06.2021 (środa) 9:00-15:00 

Hotel ARENA  
ul. Gen. Ch. De 
Gaulle’a 8 
43-100 Tychy 

4 
27-28.05.2021 
(czwartek-piątek) 

08:00 – 15:00 
08:00 – 15:00 

Centrum Kultury w 
Łomiankach  
ul. Wiejska 12a  
(sala widowiskowa) 
05-092 Łomianki 

Szkolenie „SZYTE NA MIARĘ” realizowane w gminach dla pracowników urzędów  
z  zakresu zarządzania komunikacją, interesariuszami i personelem w procesie partycypacyjnym. 

DZIEŃ 1 – moduł: Zgrany zespół czyli od zaufania do efektywnej współpracy. 

DZIEŃ 2 – moduł: Skuteczna komunikacja czyli równowaga między celem a relacją. 

WYMIAR: 16 h (2 dni) szkolenia 

PROWADZĄCY: trenerka ds. komunikacji 

CEL:  Wprowadzenie uczestników w zagadnienia zarządzania zespołem przeprowadzającym konsultacje społeczne oraz 
zarządzania relacjami z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi interesariuszami procesu partycypacyjnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 zna zasady efektywnej współpracy, wzajemnego wsparcia i podziału ról  w zespole w procesie planowania i 
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realizacji konsultacji społecznych, 

 posiada umiejętność przekazywania informacji zwrotnych, 

 posiada umiejętności rozróżnienia komunikacji rzeczowej od emocjonalnej, faktów od opinii, interpretacji, 
spostrzeżeń, 

 zna zasady  skutecznej komunikacji z interesariuszami i potrafi je wykorzystywać w praktyce, zna różne sposoby 
zachowań w poszczególnych sytuacjach i potrafi na nie właściwie reagować,  

 posiada umiejętności prowadzenia rozmów nastawionych na rozwiązanie uwzględniających potrzeby i 
oczekiwania obu stron. 

5 
10-11.05.2021 
(poniedziałek-wtorek) 

08:00 – 15:00 
08:00 – 15:00 

Urząd Miejski w 
Leśnej 
Rynek 19 
59-820 Leśna 

Szkolenie „SZYTE NA MIARĘ” realizowane w gminach dla pracowników urzędów  
z  zakresu zarządzania komunikacją, interesariuszami i personelem w procesie partycypacyjnym. 

DZIEŃ 1 – moduł: Zgrany zespół czyli od zaufania do efektywnej współpracy. 

DZIEŃ 2 – moduł: Skuteczna komunikacja czyli równowaga między celem a relacją. 

WYMIAR: 16 h (2 dni) szkolenia 

PROWADZĄCY: trenerka ds. komunikacji 

CEL:  Wprowadzenie uczestników w zagadnienia zarządzania zespołem przeprowadzającym konsultacje społeczne oraz 
zarządzania relacjami z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi interesariuszami procesu partycypacyjnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 zna zasady efektywnej współpracy, wzajemnego wsparcia i podziału ról  w zespole w procesie planowania i 
realizacji konsultacji społecznych, 

 posiada umiejętność przekazywania informacji zwrotnych, 

 posiada umiejętności rozróżnienia komunikacji rzeczowej od emocjonalnej, faktów od opinii, interpretacji, 
spostrzeżeń, 

 zna zasady  skutecznej komunikacji z interesariuszami i potrafi je wykorzystywać w praktyce, zna różne sposoby 
zachowań w poszczególnych sytuacjach i potrafi na nie właściwie reagować,  

 posiada umiejętności prowadzenia rozmów nastawionych na rozwiązanie uwzględniających potrzeby i 
oczekiwania obu stron. 

6 29.04.2021 (czwartek) 08:00 – 15:00 

Urząd Miejski w 
Drzewicy 
ul. S. Staszica 22 
26-340 Drzewica 
Sala konferencyjna 

Szkolenie „SZYTE NA MIARĘ” realizowane w gminach dla pracowników urzędów  
z  zakresu zarządzania komunikacją, interesariuszami i personelem w procesie partycypacyjnym. 

moduł: Skuteczna komunikacja czyli równowaga między celem a relacją. 

WYMIAR: 8h (1 dzień) szkolenia 

PROWADZĄCY: trenerka ds. komunikacji 

CEL:  Wprowadzenie uczestników w zagadnienia zarządzania relacjami z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi 
interesariuszami procesu partycypacyjnego. 



 

 

str. 4 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 posiada umiejętności rozróżnienia komunikacji rzeczowej od emocjonalnej, faktów od opinii, interpretacji, 
spostrzeżeń, 

 zna zasady  skutecznej komunikacji z interesariuszami i potrafi je wykorzystywać w praktyce, zna różne sposoby 
zachowań w poszczególnych sytuacjach i potrafi na nie właściwie reagować,  

 posiada umiejętności prowadzenia rozmów nastawionych na rozwiązanie uwzględniających potrzeby i 
oczekiwania obu stron. 

7 
16.10.2020 
(piątek) 

08:00 – 15:00 

Urząd Miejski w 
Drzewicy 
ul. S. Staszica 22 
26-340 Drzewica 
Sala konferencyjna 

Szkolenie „SZYTE NA MIARĘ” realizowane w gminach dla pracowników urzędów  
z  zakresu zarządzania komunikacją, interesariuszami i personelem w procesie partycypacyjnym. 

moduł: Zgrany zespół czyli od zaufania do efektywnej współpracy. 

WYMIAR: 8h (1 dzień) szkolenia 

PROWADZĄCY: trenerka ds. komunikacji 

CEL:  Wprowadzenie uczestników w zagadnienia zarządzania zespołem przeprowadzającym konsultacje społeczne oraz 
zarządzania relacjami z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi interesariuszami procesu partycypacyjnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 potrafi wykorzystywać relację zaufania do siebie i zaufania do innych członków zespołu jako podstawę 
efektywnej współpracy 

 potrafi budować relacje wzajemnego wsparcia w procesie planowania i realizacji konsultacji społecznych, w tym 
uczestniczyć w efektywnym podziale ról w zespole 

 posiada umiejętność mówienia o sobie, swoich spostrzeżeniach i emocjach bez atakowania czy obwiniania 

 posiada umiejętności przekazywania informacji zwrotnych. 
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31.08.2020 
(poniedziałek) 

08:00 – 15:00 

Urząd Miasta 
Mysłowice  
ul. Powstańców 1  
41-400 Mysłowice  
sala: 309a 

Szkolenie „SZYTE NA MIARĘ” realizowane w gminach dla pracowników urzędów  
z  zakresu zarządzania komunikacją, interesariuszami i personelem w procesie partycypacyjnym. 

31.08.2020 – moduł 1: Zgrany zespół czyli od zaufania do efektywnej współpracy. 

21.09.2020 – moduł 2: Skuteczna komunikacja czyli równowaga między celem a relacją. 

WYMIAR: 2 x 8h = 16 h (2 dni) szkolenia 

PROWADZĄCY: trenerka ds. komunikacji 

CEL:  Wprowadzenie uczestników w zagadnienia zarządzania zespołem przeprowadzającym konsultacje społeczne oraz 
zarządzania relacjami z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi interesariuszami procesu partycypacyjnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 zna zasady efektywnej współpracy, wzajemnego wsparcia i podziału ról  w zespole w procesie planowania i 
realizacji konsultacji społecznych, 

 posiada umiejętność przekazywania informacji zwrotnych, 

21.09.2020 
(poniedziałek) 

08:00 – 15:00 

Urząd Miasta 
Mysłowice  
ul. Powstańców 1  
41-400 Mysłowice  
sala: 309a 
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 posiada umiejętności rozróżnienia komunikacji rzeczowej od emocjonalnej, faktów od opinii, interpretacji, 
spostrzeżeń, 

 zna zasady  skutecznej komunikacji z interesariuszami i potrafi je wykorzystywać w praktyce, zna różne sposoby 
zachowań w poszczególnych sytuacjach i potrafi na nie właściwie reagować,  

 posiada umiejętności prowadzenia rozmów nastawionych na rozwiązanie uwzględniających potrzeby i 
oczekiwania obu stron. 

9 
13.08.2020 
(czwartek) 

08:30 – 15:30 

Sala OSP w bud. 
GOPS  
ul. Kolejowa 2A 
Janowice Wielkie 

Szkolenie „SZYTE NA MIARĘ” realizowane w gminach dla pracowników urzędów  
z  zakresu zarządzania komunikacją, interesariuszami i personelem w procesie partycypacyjnym. 

moduł: Skuteczna komunikacja czyli równowaga między celem a relacją. 

WYMIAR: 8h (1 dzień) szkolenia 

PROWADZĄCY: trenerka ds. komunikacji 

CEL:  Wprowadzenie uczestników w zagadnienia zarządzania relacjami z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi 
interesariuszami procesu partycypacyjnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 posiada umiejętności rozróżnienia komunikacji rzeczowej od emocjonalnej, faktów od opinii, interpretacji, 
spostrzeżeń, 

 zna zasady  skutecznej komunikacji z interesariuszami i potrafi je wykorzystywać w praktyce, zna różne sposoby 
zachowań w poszczególnych sytuacjach i potrafi na nie właściwie reagować,  

 posiada umiejętności prowadzenia rozmów nastawionych na rozwiązanie uwzględniających potrzeby i 
oczekiwania obu stron. 

10 
13-14.07.2020  
(poniedziałek-wtorek) 

08:00 – 15:00 
08:00 – 15:00 

Urząd Miejski w 
Bielsku-Białej 
Plac Ratuszowy 1 
43-300 Bielsko-Biała  
(sala sesyjna). 

Szkolenie „SZYTE NA MIARĘ” realizowane w gminach dla pracowników urzędów  
z  zakresu zarządzania komunikacją, interesariuszami i personelem w procesie partycypacyjnym. 

DZIEŃ 1 – moduł: Zgrany zespół czyli od zaufania do efektywnej współpracy. 

DZIEŃ 2 – moduł: Skuteczna komunikacja czyli równowaga między celem a relacją. 

WYMIAR: 16 h (2 dni) szkolenia 

PROWADZĄCY: trenerka ds. komunikacji 

CEL:  Wprowadzenie uczestników w zagadnienia zarządzania zespołem przeprowadzającym konsultacje społeczne oraz 
zarządzania relacjami z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi interesariuszami procesu partycypacyjnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 zna zasady efektywnej współpracy, wzajemnego wsparcia i podziału ról  w zespole w procesie planowania i 
realizacji konsultacji społecznych, 

 posiada umiejętność przekazywania informacji zwrotnych, 

 posiada umiejętności rozróżnienia komunikacji rzeczowej od emocjonalnej, faktów od opinii, interpretacji, 
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spostrzeżeń, 

 zna zasady  skutecznej komunikacji z interesariuszami i potrafi je wykorzystywać w praktyce, zna różne sposoby 
zachowań w poszczególnych sytuacjach i potrafi na nie właściwie reagować,  

 posiada umiejętności prowadzenia rozmów nastawionych na rozwiązanie uwzględniających potrzeby i 
oczekiwania obu stron. 

11 09.07.2020 (czwartek) 08:00 – 15:00 
Urząd Miejski w 
Bolkowie, Rynek 1,  
59-420 Bolków 

Szkolenie „SZYTE NA MIARĘ” realizowane w gminach dla pracowników urzędów  
z  zakresu zarządzania komunikacją, interesariuszami i personelem w procesie partycypacyjnym. 

moduł: Skuteczna komunikacja czyli równowaga między celem a relacją. 

WYMIAR: 8h (1 dzień) szkolenia 

PROWADZĄCY: trenerka ds. komunikacji 

CEL:  Wprowadzenie uczestników w zagadnienia zarządzania relacjami z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi 
interesariuszami procesu partycypacyjnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 posiada umiejętności rozróżnienia komunikacji rzeczowej od emocjonalnej, faktów od opinii, interpretacji, 
spostrzeżeń, 

 zna zasady  skutecznej komunikacji z interesariuszami i potrafi je wykorzystywać w praktyce, zna różne sposoby 
zachowań w poszczególnych sytuacjach i potrafi na nie właściwie reagować,  

 posiada umiejętności prowadzenia rozmów nastawionych na rozwiązanie uwzględniających potrzeby i 
oczekiwania obu stron. 

12 08.07.2020 (środa) 08:00 – 15:00 
Urząd Miejski w 
Woźnikach, Rynek 
11, 42-289 Woźniki 

13 
15.06.2020 
(poniedziałek) 

08:00 – 15:00 

Urząd Gminy w 
Konopiskach 
ul. Lipowa 5 
42-274 Konopiska 

14 

25.11.2019 
(poniedziałek) 

12:00 – 20:30 
Hotel Stara Poczta 
ul. Kościuszki 24 
43-100 Tychy 

Szkolenie PARTYCYPACJA W PRAKTYCE 

WYMIAR: 24h (3 dni) szkolenia 

PROWADZĄCY: eksperci projektowi, urbanista/planista, trener ds. komunikacji 

CEL:  Przygotowanie urzędników do samodzielnego przeprowadzania procesów partycypacyjnych w planowaniu 
przestrzennym gmin. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnik, po szkoleniu, 

 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień szczegółowych,  
teorii i metod z zakresu procesu partycypacji społecznej i zna jej znaczenie  
dla planowania przestrzennego, 

 zna podstawowe sposoby i zasady z zakresu komunikacji z mieszkańcami  
i interesariuszami na tematy związane z planowaniem przestrzennym, 

26.11.2019 (wtorek) 09:00 – 18:45 
Hotel Stara Poczta 
ul. Kościuszki 24 
43-100 Tychy 
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27.11.2019 (środa) 09:00 – 15:15 
Hotel Stara Poczta 
ul. Kościuszki 24 
43-100 Tychy 

 ma świadomość roli społecznej w swojej gminie, rozumie ważność partycypacji społecznej w procesie planowania 
i jest przygotowany do współpracy z odbiorcami planu miejscowego lub studium na każdym etapie jego 
tworzenia, 

 posiada pogłębioną wiedzę na temat partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych, 

 posiada pogłębioną wiedzę na temat planowania i procedur towarzyszących zagospodarowaniu przestrzennemu 
w ujęciu zrównoważonego rozwoju  
i partycypacji społecznej. 

 


