
 

 

 

 

PROGRAM INAUGURACJI PROJEKTU 

PRZYWÓDZTWO W SAMORZĄDZIE 2.0 

ŚRODA, 16 CZERWCA, GODZ. 9.00-15.00 

https://szkola-liderow-pl.zoom.us/j/84016481985  

 

 

 

OSOBY DO KONTAKTU:  Radosław Puśko/ radek.pusko@szkola-liderow.pl 

  Agnieszka Muras / agnieszka.muras@szkola-liderow.pl 

 

 

 

  

CZĘŚĆ OFICJALNA  
(moderacja: Radosław Puśko) 

9.00 – 9.10 
Izabela Rakuć-Kochaniak 

Katarzyna Czayka-Chełmińska 
Magdalena Bezulska 

Przywitanie uczestników 

9.10 – 9.30 Grzegorz Idziak Icebreaker 

9.30 – 10.15 
Katarzyna Czayka-Chełmińska 

Marcin Skonieczka 
Tomasz Andrukiewicz 

„Przywództwo w samorządzie”  
dyskusja oraz komentarz 

10.15 – 10.40 
Weronika Michalak 

Izabela Rakuć-Kochaniak 
„Wpływ zmiany klimatu na zdrowie”  

 wykład + komentarz 

10.40 – 10.55 Agnieszka Muras „Rezyliencja” – prezentacja. 

10.55 Agnieszka Muras Zakończenie części oficjalnej 

https://szkola-liderow-pl.zoom.us/j/84016481985
mailto:radek.pusko@szkola-liderow.pl


 

 

TRENERZY 

 

Katarzyna Czayka-Chełmińska 

Psycholożka, trenerka umiejętności społecznych, mediatorka. Wiceprezeska 

Fundacji Szkoła Liderów i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji 

Pozarządowych; współzałożycielka i do 2010 r. prezeska zarządu Stowarzyszenia 

Mediatorów Rodzinnych; członkini Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod 

Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Specjalizuje się 

w tworzeniu programów rozwojowych dla liderów i szkoleniach z zakresu 

przywództwa. 

 

Agnieszka Muras 

Edukatorka, graficzka, koordynatorka projektów, organizatorka wydarzeń oraz 

ekspertka miejska. Od 2018 r. kieruje programem „Szkoła Liderów Miast”  

i „Przywództwo w samorządzie” w Fundacji Szkoła Liderów. Pracowała w Health and 

Environment Alliance (HEAL Polska) oraz w latach 2010 – 2015 współkoordynowała 

Świetlicę Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie. Autorka raportu dot. wpływu 

zmiany klimatu na zdrowie. Jest autorką artykułów z zakresu rozwoju miast, wpływu 

środowiska na zdrowie czy tematyce społecznej.  

 

Grzegorz Idziak 

Trener umiejętności społecznych. Absolwent szkoły trenerskiej Stowarzyszenia 

Trenerów Organizacji Pozarządowych, a od 2019 członek zarządu. 

Od 2015 r. dyrektor i trener Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli 

PERCEPTI EDUKACJA (www.perceptiedukacja.pl) specjalizującej się w szkoleniach dla 

kadry szkół i przedszkoli. W latach 1998-2009 Wicedyrektor Caritas Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej, pełniący także funkcję rzecznika prasowego organizacji. 

Współautor i koordynator projektów społecznych i kampanii o charakterze 

promocyjnym oraz inicjator powstania zielonogórskiego centrum wolontariatu.  

Od 2006 roku współpracuje ze Szkołą Liderów. Tutor w trzech edycjach 

ogólnopolskiego programu „Liderzy PAFW”.  

 

 

 

 

 



 

 

EKSPERCI 

 

Weronika Michalak 

Weronika Michalak pełni funkcję dyrektorki polskiego oddziału Międzynarodowej 

organizacji Health and Environment Alliance (HEAL)  analizującej wpływ czynników 

środowiskowych na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. Jest autorką i współautorką 

publikacji oraz artykułów dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza i skutków 

zmiany klimatu na zdrowie, m.in. „Subwencje dla energetyki węglowej a koszty 

zdrowotne” czy „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie”, „Wpływ zmiany klimatu  

na zdrowie mieszkańców Warszawy”, członkinią grup roboczych ekspertów zdrowia 

publicznego, aktywną uczestniczką Szczytów Klimatycznych, koordynatorką 

kampanii HEAL, m.in. kampanii „Lekarze dla Klimatu”, a także organizatorką kilku 

konferencji poświęconych tematyce zdrowotnych skutków zanieczyszczeń 

powietrza oraz zmieniającego się klimatu. 

 

Marcin Skonieczka 

Wójt gminy Płużnica. Członek Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji 

Regionu w województwie kujawsko-pomorskim. Kierowana przez niego gmina zajęła 

drugie miejsce w Polsce w Rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2015 najlepiej 

wykorzystujących fundusze unijne, a w 2014 r. otrzymała Nagrodę Obywatelską 

Prezydenta RP. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Programu 

Liderzy PAFW oraz Leadership Academy for Poland. W 2018 roku został ponownie 

wybrany na włodarza gminy Płużnicy, otrzymując ponad 84 % głosów mieszkańców. 

 

Tomasz Andrukiewicz 

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2006 roku 

Prezydent Miasta Ełku, wcześniej Starosta Ełcki, członek Zarządu Powiatu Ełckiego, 

inspektor w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, nauczyciel akademicki 

na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim. Założyciel i członek licznych organizacji 

pozarządowych. Nieustannie dba o pozyskiwanie  funduszy zewnętrznych zgodnie z 

wcześniej przyjętą strategią rozwoju miasta. Poprzez szereg działań rewitalizujących 

miasto w sensie gospodarczym, ekonomiczno-społecznym, przestrzennym, 

kulturowym i sportowo-turystycznym, podnoszących jakość życia mieszkańców – 

promując miasto, powiat i region północno - wschodniej Polski – stworzył wraz ze 

współpracownikami silną markę miasta, rozpoznawalną w kraju i za granicą. 

Wielokrotnie nagradzany, otrzymał liczne tytuły i wyróżnienia, odznaczony Srebrnym 

i Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Członek Zarządu Związku Miast 

Polskich, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin „EGO 

Kraina Bociana”. Absolwent Szkoły Liderów Politycznych. 



 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY 

 

 

 

FUNDACJA SZKOŁA LIDERÓW 

Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za 

granicami. Powstała w 1994 roku z inicjatywy Prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, wykładowcę 

akademickiego na Oxford University. Fundacja od ponad 25 lat pracuje na rzecz rozwoju 

świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajduje i wspiera liderów różnych 

obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu 

terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych, ponieważ to właśnie osoby  

o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian. 

 

 

FUNDACJA VEOLIA POLSKA 

Fundacji Veolia Polska swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania 

spółek Grupy Veolia w Polsce. Działalność fundacji jest częścią polityki społecznej 

odpowiedzialności Veolii i skupia się na poprawie jakości życia lokalnych społeczności, poprzez 

realizację celów związanych z ochroną środowiska, a także wolontariatem pracowniczym. Od 

2017 roku zaangażowana w realizację projektu Szkoła Liderów Miast, a od 2020 w program 

„Przywództwo w samorządzie”.  

 

 

 


