
Przyszłość samorządu w rękach młodych.

Zapraszamy  Państwa  do  Dusznik-Zdroju  na  czwartą  edycję  Kongresu  Młodego  Samorządu.  Partnerem
Głównym  IV  Kongresu  Młodego  Samorządu  został  Totalizator  Sportowy.  Kongres  młodych  i  aktywnych
samorządowców odbędzie się w dniach 23-25.05.2018 r.  w Teatrze Zdrojowym im. F.  Chopina oraz na Duszniki
Arena, a jego głównymi tematami będą m.in. e-mobilność, smog, współpraca samorządów z Lasami Państwowymi
oraz rozwój aktywności fizycznej.

Ideą Kongresu Młodego Samorządu jest zagospodarowanie potencjału młodego pokolenia samorządowców.
Wymiana myśli i doświadczenia, wykłady prowadzone przez osobistości ze świata nauki, ekonomii i polityki oraz panele
dyskusyjne  mają  wskazywać  trendy  i  drogi  rozwoju  dzisiejszego  samorządu.  Budowanie  relacji  pomiędzy  samymi
uczestnikami Kongresu oraz światem biznesu przynosi z kolei wymierne korzyści dla gmin kierowanych przez pokolenie
młodych  włodarzy  miast.  Kongres  Młodego  Samorządu  kierowany jest  do  burmistrzów i  prezydentów miast  oraz
wójtów gmin a  także do przedstawicieli  urzędów,  którzy specjalizują się  w dziedzinach podejmowanych w panelu
dyskusyjnym tegorocznego kongresu.

W tym roku tematami spotkań będą m.in. marketing polityczny w świecie technologii, instrumenty zarządza-
nia finansami samorządów – optymalizacja kosztów ubezpieczeń w jednostkach samorządu terytorialnego, współpraca
samorządów  z  Lasami  Państwowymi,  program  Biathlon  dla  każdego w  każdej  gminie,  SMOG  –  współpraca  
z państwem w zakresie poprawy jakości powietrza, czy e-mobilność jako napęd rozwojowy polskich gmin. 

Jednym z najciekawszych tematów podejmowanych w ramach IV Kongresu Młodego Samorządu o dużym
wydźwięku  regionalnym  będzie  elektromobilność.  Panel  pod  nazwą  „E-mobilność  napędem  rozwojowym  polskich
gmin. Projekt  e–Sudety –  elektromobilność w samorządach odbędzie się podczas drugiego dnia kongresu (24.05)  
w godzinach 16.30-18.00. W jego ramach uczestnicy  Kongres  wezmą udział  w dyskusji  o  projekcie  e-Sudety,  jako
doskonałym punkcie wyjściowym do podjęcia szerszych działań w zakresie e-mobilności w całym kraju.

Podczas  IV  Kongres  Młodego  Samorządu  w  roli  prelegentów  wystąpią  przedstawiciele  m.in.: Dyrekcji
Generalnej  Lasów  Państwowych,  Polskiego  Związku  Biathlonu,  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz Volkswagen Group, PGE Nowa Energia i Link PR - przedstawiciele świata biznesu, którego
działalność nieodzownie wiąże się ze współpracą z samorządem. Kongres Młodego Samorządu poprowadzi Roman
Czejarek z Polskiego Radia.

Patronat honorowy nad kongresem sprawują Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa
Dolnośląskiego  Cezary  Przybylski.  Zapraszamy  do  udziału  w  tym  niezwykłym  wydarzeniu.  Głęboko  wierzymy,  
że IV Kongres Młodego Samorządu przyniesie korzyści zarówno młodym samorządowcom, jak i wszystkim partnerom
prywatnym, komercyjnym i instytucjonalnym. Do zobaczenia w Dusznikach-Zdroju.

---------------------------------------------------------
Tematyka i goście dotychczasowych edycji 

Podczas  trzech  dotychczasowych  kongresów  w  Dusznikach-Zdroju  podejmowano  takie  tematy  jak  m.in.  sprawne
przywództwo,  kształtowanie  wizerunku,  współpraca  z  biznesem  oraz  z  mediami,  rola  wolontariatu,  działalność
samorządu, budowanie poparcia dla swoich decyzji i projektów, korzystanie z dedykowanych samorządom produktów
bankowych, pozyskiwanie środków unijnych, umiejętności godzenia funkcji publicznej z życiem osobistym oraz radzenie
sobie  w trudnych sytuacjach,  reforma oświaty,  inwestowanie  w sport,  strategia marketingowa gminy,  aktywizacja
zawodowa, klastry energii, e-administracja czy przyjmowanie repatriantów. W roli prelegentów w Dusznikach pojawili
się m.in. prezes Banku Zachodniego WBK, obecnie Premier RP Mateusz Morawiecki, red. Bogdan Rymanowski, gen.
Roman Polko, wiceminister obrony narodowej a obecnie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk,
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii Ireneusz Zyska, poseł i biznesmen Marek Jakubiak,
wiceprezes  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  Artur  Michalski,  wicedyrektor
Departament  Rozwoju  Usług  Cyfrowych  i  Otwartości  Danych  Tomasz  Napiórkowski,  naczelnik  Wydziału  ds.
Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Janik, dolnośląski wicekurator oświaty Janusz
Wrzal,  prezes KGHM Cuprum Piotr Dytko, prezes zarządu Global Investment Corporation Wojciech Myślecki, prezes
zarządu Grupy IEN Daniel  Raczkiewicz oraz Maks Kraczkowski  – wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A.,
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, były burmistrz Zakopanego i jeden z najbogatszych Polaków Adam Bachleda-
Curuś, wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj, pedagog prof. Mariusz Jędrzejko, były wiceminister obrony narodowej
Romuald Szeremietiew, czy dziennikarz telewizyjny Marek Czyż. 



---------------------------------------------------------
Program IV Kongresu Młodego Samorządu

23.05 (środa) | Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina w Parku Zdrojowym w Dusznikach-Zdroju

12:00-12:45
Rejestracja.
12:45-13:00  
Wykład powitalny. Piotr Lewandowski – Burmistrz Dusznik-Zdroju
13:00-15:00  
Kampania 4K – wyjątkowa kampania samorządowa w szczególnych warunkach. Marketing polityczny w zmieniającym 
się świecie technologii. Szymon Sikorski – Publicon, Bartosz Kobus -Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, Jaro-
sław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc, Andrzej Gniadkowski – Wspólnota
16:00-16:50 
Instrumenty zarządzania finansami samorządów. Optymalizacja kosztów ubezpieczeń w jednostkach samorządu teryto-
rialnego. NORD Partner
17:00-18:15 
Współpraca samorządów z Lasami Państwowymi. Co zrobić, aby odnieść sukces? Dyrekcja Generalna Lasów Państwo-
wych | Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury
20:00 
Oficjalny bankiet IV Kongresu Młodego Samorządu. Wstęp tylko dla uczestników i zaproszonych Gości.

24.05 (czwartek) | Duszniki Arena

11:00-12:15 
„Biathlon Dla Każdego”- w każdej gminie! Tomasz Bernat – Polski Związek Biathlonu
13:00-14:40 
SMOG – współpraca z państwem w zakresie poprawy jakości powietrza. Aktualne i planowane programy wsparcia sa-
morządów w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej | Artur Michalski – Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
17:00-18:30
E-mobilność napędem rozwojowym polskich gmin. Projekt „e–Sudety” – elektromobilność w samorządach.
Elżbieta Koncka - Link PR, Volkswagen Group, PGE Nowa Energia

25.05 (piątek) | Teatr Zdrojowy im. Fryderyka Chopina w Parku Zdrojowym w Dusznikach-Zdroju.

9:00-13:00
Marketing polityczny. Warsztaty z zakresu marketingu politycznego, skierowanego do wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i prowadzenia kampanii wyborczej.
Dr Sergiusz Trzeciak
——————————

Prowadzący: Roman Czejarek, Polskie Radio


