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1. Cele i organizacja szkole ń 
 
W okresie od lipca 2014 do listopada 2014 zostały zorganizowane 34 dwudniowe szkolenia (po 14 godzin 
szkoleniowych) w 16 miastach województwach Polski. Organizatorem szkoleń była Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Centrum Mazowsze.  
 
Podział grup na miasta został dopasowany na podstawie liczby gmin i powiatów w danym województwie, z 
uwzględnieniem zmian, które zaszły na etapie realizacji szkoleń ze względu na mniejsze zainteresowanie tematyką 
szkoleń w niektórych regionach na rzecz regionów, gdzie tematyka cieszyła się zdecydowanie większym 
zainteresowaniem (z Poznania na rzecz Gdańska, oraz dodatkowe grupy szkoleniowe w Zielonej Górze i Gdańsku) 
 
Priorytetowym celem zrealizowanych w ramach projektu szkoleń było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z 
zakresu stosowania instrumentów współpracy finansowej pomiędzy przedstawicielami samorządów i organizacji 
pozarządowych. 
Wiedza nabyta podczas szkoleń ma pomóc uczestnikom w określeniu jasnych procedur dotyczących przyznawania 
środków finansowych dla NGO oraz szerzej stosować wszystkie możliwości współpracy finansowej  JST–NGO. 
 
Etapem poprzedzającym realizację szkoleń, było zorganizowanie szkolenia dla zespołu trenerskiego (TOT). Szkolenie 
pozwoliło przekazać trenerom uzgodnione treści szkoleniowe istotne dla projektu oraz było okazją do precyzyjnego 
przedstawienia celów projektu, pokazania roli szkoleń w całym projekcie. Trenerzy podczas spotkania mogli wyjaśnić 
swoje wątpliwości, dzięki konsultacjom z  Ekspertem Kluczowym projektu. Dzięki TOT powstała grupa trenerów, 
którzy utożsamiają się z projektem.  
 
Szkolenia były adresowane do przedstawicieli JST i NGO. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach dokonywał 
samorząd. Warunkiem udziału w szkoleniu było zgłoszenie „trójki” – dwóch przedstawicieli JST i jednego NGO z 
zastrzeżeniem, że za rekrutację NGO odpowiadał JST.  
 
Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie z każdego samorządu zapraszani do uczestnictwa w szkoleniach byli 
przedstawiciele kierownictwa JST, pracownicy zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz  
członkowie zarządu NGO lub inne osoby delegowane przez NGO. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy podpisali 
Deklarację udziału w projekcie, Oświadczenie kandydata na szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  
 
W szkoleniach uczestniczyło 334 JST i 317 NGO, łącznie 967 osób  z czego 641 przedstawicieli JST 326 
przedstawicieli NGO.  

 
W szkoleniach wzięło udział łącznie 708 kobiet i 259 mężczyzn.  

 

   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w PEFS 

73,22%

26,78%

Uczestnicy szkoleń w podziale na płeć 

 kobiety

 mężczyźni



 

4 

 

 
Warto także uwzględnić uczestnictwo kobiet w szkoleniach ze względu na rodzaj sektora. 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych w PEFS 
 
Z powyższych wykresów wynika, że zarówno w sektorze JST jak i NGO, to głównie kobiety zajmują się tematyką 
współpracy, gdyż to one stanowiły większość uczestników szkoleń. Chociaż zakłada się, że w samorządach działa 
mniej kobiet niż w organizacjach pozarządowych, to jednak w grupie samorządowej zanotowano większy procentowy 
udział kobiet – prawdopodobnie ze względu na tematykę. 
 
Podczas szkoleń zachowano zasady równości szans kobiet i mężczyzn, program szkolenia dwudniowego ułożono 
tak, by tylko jeden dzień kończył się później niż normalna praca, tak by nie wpływać negatywnie na życie rodzinne 
uczestników szkoleń. Uczestnikom zostały zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi a także zwrócone 
koszty dojazdu na miejsce szkoleń.   
 
II. Omawiane tematy i poruszane problemy 
 
Szkolenia były prowadzone w formule wykładowej oraz warsztatowej a zakres tematyki obejmował: 
- podstawy prawne stosowania instrumentu (powierzanie zadań publicznych,  umowy wieloletnie, tryb 
pozakonkursowy, dotacja inwestycyjna, inicjatywa lokalna, pożyczki, poręczenia, budżet partycypacyjny, regranting) 
- sposób przygotowania do wdrożenia, w tym niezbędne decyzje władz wykonawczych i uchwałodawczych, 
- sposób monitorowania i oceny jego stosowania, 
 - przedstawienie przykładów praktycznego stosowania instrumentu. 

     
 

Szkolenia Lublin, lipiec 2014 
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Aby zapewnić jak najwyższą efektywność i przydatność realizowanych szkoleń oraz sprawny przebieg zajęć 
grupowych, zastosowane zostały ankiety oceniające szkolenie pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. 
Wnioski z analiz ankiet pozwoliły organizatorom podjąć środki zaradcze przy realizacji kolejnych sesji szkoleniowych 
(m.in. zmiana miejsca/sali szkolenia). Dodatkowo uczestnicy wypełnili testy znajomości instrumentów współpracy (na 
początku i końcu szkolenia).  

LP Data Miasto 

Liczba osób, 
które wypełniły 
ankietę  

Liczba osób, 
które wypełniły 
ankietę i u których 
nastąpił wzrost 
wiedzy  

Liczba osób, które 
wypełniły test 
wiedzy  

Liczba osób, które 
wypełniły test i u których 
nastąpił wzrost wiedzy 

1 7-8 VII 2014 Bydgoszcz 31 26 31 25 

2 7-8 VII 2014 Kraków 26 25 27 26 

3 7-8 VII 2014 Lublin 29 27 30 28 

4 7-8 VII 2014 Wrocław 23 22 20 20 

5 9-10 VII 2014 Kraków 25 24 27 27 

6 10-11 VII 2014 Olsztyn 29 29 29 27 

7 10-11 VII 2014 Warszawa 27 27 25 21 

8 14-15 VII 2014 Gdańsk 30 29 30 27 

9 14-15 VII 2014 Katowice 28 24 24 21 

10 16-17 VII 2014 Warszawa 29 28 29 29 

11 17-18 VII 2014 Kielce 29 24 29 27 

12 4-5 IX 2014 Łódź 22 21 16 15 

13 8-9 IX 2014 Lublin 30 30 30 30 

14 8-9 IX 2014 Szczecin 22 22 27 26 

15 8-9 IX 2014 Wrocław 34 32 33 28 

16 9-10  IX 2014 Olsztyn 28 27 29 26 

17 11-12 IX 2014 Poznań 17 17 17 14 

18 15-16 IX 2014 Gdańsk 15 15 15 14 

19 17-18 IX 2014 Poznań 25 25 25 25 

20 22-23 IX 2014 Białystok 27 23 27 21 

21 22-23 IX 2014 Bydgoszcz 23 22 30 30 

22 22-23 IX 2014 Opole 24 23 21 19 

23 22-23 IX 2014 Szczecin 30 28 33 32 

24 23-24 IX 2014 Rzeszów 29 28 30 30 

25 24-25 IX 2014 Białystok 18 16 18 18 

26 24-25 IX 2014 Gdańsk 41 40 41 41 

27 25-26 IX 2014 Katowice 24 20 24 20 

28 25-26 IX 2014 Rzeszów 26 26 26 26 

29 25-26 IX 2014 Warszawa 34 29 31 30 

30 29-30 IX 2014 Łódź 35 35 35 35 

31 29-30 IX 2014 Zielona Góra 31 29 30 26 

32 1-2 X 2014 Lublin 15 14 15 15 

33 24-25 XI 2014 Zielona Góra 21 19 21 21 

34 27-28 XI 2014 Gdańsk 27 27 31 30 
  
Razem  904 853 906 850 

% uczestników, którzy kompleksowo wypełnili test i ankietę, u 
których nastąpił wzrost wiedzy  94% 94% 

Źródło: Opracowanie własne: na podstawie zestawienia ankiet (odpowiedź uczestnika Zdecydowanie Tak i Raczej Tak na pytanie czy udział w szkoleniu przyczyni do  
wzrostu Pana(i) wiedzy na temat współpracy finansowej JST-NGO), dane zebrane z testów wiedzy 
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Wskaźnik projektu pn. Liczba przedstawicieli jst i ngo, u których nastąpił wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie 
stosowania różnych instrumentów finansowej zgodnie z określonymi standardami został oszacowany na poziomie 864 
osób (90% uczestników), a został osiągnięty na poziomie 853 osób (na podstawie zestawienia ankiet) oraz 850 (na 
podstawie testu wiedzy) co daje w obu przypadkach wynik procentowy 94%, ale wskaźnik ilościowy jest mniejszy.     
Wynika to z faktu, że nie wszyscy uczestniczy wypełniali test początkowy i końcowy oraz ankietę lub nie odpowiadali 
na wszystkie pytania. Natomiast z pośród uczestników, którzy kompleksowo wypełnili testy i ankiety, wzrost wiedzy 
nastąpił na poziomie 94% - czyli większym niż zakładany.  
 
Po zakończonych szkoleniach uczestnicy mieli możliwość e-konsultacji z specjalistą ds. prawnych oraz specjalistą ds. 
finansowych. Łącznie z zapytaniami dotyczącymi problematyki prawnej zwróciło się 34 JST/NGO oraz 16 JST/NGO z 
pytaniami dot. problematyki finansowej. Na podstawie odpowiedzi ekspertów na stronie internetowej projektu 
umieszczono zakładkę „najczęściej zadawane pytania”, która jest na bieżąco uaktualniana.  
 
Obszary problematyczne zgłaszane przez uczestników do konsultacji dotyczyły m.in. 
- budżetu partycypacyjnego (podstawy prawne, procedura wdrożenia, jak można włączyć do udziału w budżecie 
partycypacyjnym osoby zamieszkałe pod miastem, jednak na co dzień z nim związane) 
-doprecyzowania definicji poręczenia, gwarancji, pożyczki (umorzenie pożyczki, prowadzenie rozliczenia i monitoring 
pożyczki, poręczenia, kredytu dla NGO, udzielanie nieoprocentowanej pożyczki, procedury udzielania) 
- możliwości zawarcia w uchwale Rady Miejskiej terminu przyjmowania i rozpatrywania wniosków o inicjatywę lokalną 
inną niż na podstawie kpa. 
-rozliczenia dotacji 
-regrantingu (operator, podstawy rozliczania dotacji, kto może być operatorem, etapy wprowadzenia regrantingu) 
-podstaw zawierania umów wieloletnich 
-zakresu opisu dokumentów finansowych wymaganych od NGO 
 
 
III. Ocena szkolenia i wnioski  
 
Po każdym szkoleniu zostały przygotowane przez Trenerów opracowania dotyczące tendencji wśród JST co do 
stosowania instrumentów współpracy finansowej.  
Z ich analiz wynika, że najczęściej stosowanymi instrumentami współpracy są powierzanie i wspieranie zadań 
publicznych oraz małe dotacje. Z kolei najrzadziej stosowana jest dotacja inwestycyjna, poręczenia i gwarancje. 
Wskazane wnioski znajdują także odzwierciedlenie w innych analizach dotyczących tej problematyki m.in. Raporcie z 
analizy danych zastanych opracowanym w niniejszym projekcie. 
Jak to trafnie ocenił jeden z trenerów dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka budżetu partycypacyjnego, 
którego jako największą barierę do wdrożenia wskazywano „historyczne budowanie budżetów” (w formule stałego 
odnoszenia się do budżetów z lat poprzednich) oraz duże wydatki bieżące, ograniczające możliwości wydatków 
inwestycyjnych, będących najatrakcyjniejszymi dla mieszkańców podczas wskazywania potrzeb priorytetowych. 
Występuje także zainteresowanie pożyczkami, regrantingiem oraz inicjatywą lokalną. 
 
Szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez uczestników. Poniżej zacytowano najbardziej popularne wypowiedz. 
 

• Najbogatsze merytorycznie szkolenie w jakim uczestniczyłam. Prowadzący słuchają potrzeb uczestników 
odpowiadają na pytania, nie oceniają świetnie uzupełniają (Olsztyn 10-11.07.2014) 

• Bardzo ciekawie przeprowadzone szkolenie. Zaproponowane narzędzia potrzebne do współpracy z 
organizacjami pozarządowymi będą bardzo przydatne w przyszłości w łamaniu barier pomiędzy UG a 
organizacjami (Warszawa 25-15.09.2014) 

•  Bardzo dobrze się sprawdza prowadzenie szkolenia przez 2 osoby, świetny pomysł, trenerzy bardzo dobrze 
się uzupełniają. Wspaniale warunki lokalowe, komfortowe i eleganckie. (Zielona Góra 29-30.09.2014) 

• Świetni wykładowcy stosujący różnorodne formy przekazywania wiedzy aby uczestnicy szkolenia zdobyli i 
przyswoili sobie jak największą wiedzę podczas szkolenia. Wielkie zaangażowanie trenerów (Łódź 29-
30.09.2014) 

• Super sprawa - więcej, więcej, więcej w każdym powiecie powinniście być (Gdańsk 27-28.11.2014) 
 
Wiedza i doświadczenie grup szkoleniowych było zróżnicowane zarówno pod kątem znajomości samych definicji 
instrumentów współpracy jak i pod kątem szczegółowych przepisów prawno-finansowych. Analiza list obecności oraz 
wypełnionych kwestionariuszy osobowych, wskazała niewielki udział kadry zarządzającej JST w szkoleniach.  



 

7 

 

 
Pomimo słusznego założenia w projekcie konieczności uczestnictwa osób z kierownictwa urzędu, liczebność ww. 
osób nie sprostała oczekiwaniom projektu i wskaźnika na poziomie 100%. Taki stan rzeczy wynikał przede wszystkim 
z napiętego harmonogramu szkoleń. Wydłużony okres przypadający na etap rekrutacji, mniej liczebne grupy i niższy 
wskaźnik frekwencji (np.85%) umożliwiłby zrekrutowanie większej liczby przedstawicieli kierownictwa urzędu. 
 
Z informacji uzyskanych podczas szkoleń wynika także, że w samorządach często są łączone funkcje ds. ngo z 
innymi czynnościami w urzędzie co także wpływa na jakość współpracy a także uczestnictwo w szkoleniach (ze 
względu na nadmiar obowiązków). Uwagi trenerów i rekruterów  potwierdzają, że problemem okazała się także duża 
liczebność grup. Zbyt duża grupa jest trudna do rekrutacji i utrudnia pracę podczas warsztatów. 
 
Warto także zacytować wypowiedzi kadry trenerskiej co do zrealizowanych szkoleń. 
 
Dla mnie dodatkową wartością tego projektu była praca z drugim trenerem (dawno nie pracowałem w takim team 
układzie) a uczy to zawsze innych metod edukacyjnych (….) oraz, co dla mnie było ciekawe to prosta filozofia 
projektu, zebranie możliwych narzędzi współpracy finansowej również i mi pozwoliło uporządkować pomysły na 
relacje z samorządem. Co do trudności w rekrutacji - tak, to dziwi, też próbowałem namówić kilka samorządów do 
skorzystania z doradztwa i się nie udało (na razie). Sądzę jednak, iż o ile na sali mieliśmy w większości osoby 
zaangażowane we współpracę JST/NGO to potem na poziomie gminy jednak jest nadal dużo "utrudniaczy" - i nad tym 
trzeba na przyszłość popracować bo te 0,5 % budżetu przekazywanego na realizację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe świadczy dobitnie jak partycypacyjne mamy Państwo. 
 
 
Doskonały jest pomysł, by oprócz trenerów na szkoleniu była jedna osoba odpowiedzialna za sprawy techniczne - 
teczki, listy obecności itp.,  30 osób to duża grupa. Bardzo duża. Pozwolę sobie powiedzieć: za duża.., Jest duży głód 
wśród JST, by wdrażać nowe formy, zwłaszcza budżet partycypacyjny. Jednak żeby tak się stało, szkolić musiałyby 
się osoby decyzyjne. Często pojawia się wśród pracowników merytorycznych wypowiedź: "My byśmy chcieli, ale i tak 
zdecyduje wójt", Na koniec szkoleń widać efekty. Jakieś poruszenie, zainteresowanie. I to jest najważniejsze! 
 
Reasumując należy zaznaczyć, iż szkolenia wskazały uczestnikom realne ścieżki wdrożenia nowych rozwiązań i 
dobre praktyki współpracy samorządów z trzecim sektorem. JST posiadają potencjał dotyczący możliwości 
stosowania nowych instrumentów współpracy finansowej, który niestety  nie zawsze jest wykorzystywany. 
 
IV. Wskaźniki szkole ń – podsumowanie  
 
Wskaźniki celów projektu odnosz ące si ę do   Zadania 2 Zwi ększenie kompetencji pracowników JST i NGO 
 

Cel Nazwa wska źnika  Wskaźnik zało żony we 
wniosku do dofinansowanie 
realizacji projektu 

Wskaźnik osi ągni ęty na 
zakończenie działania  

Opracowane i 
upowszechnione wśród JST  
(gminy/powiaty) oraz NGOs 
praktyczne podejście do 
wdrażania współpracy 
finansowej do VI.2015r. 

Liczba przedstawicieli jst i 
ngo, u których nastąpił 
wzrost wiedzy i 
kompetencji w zakresie 
stosowania różnych 
instrumentów finansowej 
zgodnie z określonymi 
standardami 

864 (90%) 850 (94%) 

Wskaźnik został osiągnięty. Różnica pomiędzy założona wartością a tą faktycznie osiągniętą wynika z faktu że nie wszyscy 
uczestniczy wypełniali test początkowy i końcowy oraz ankietę. Natomiast z pośród uczestników, którzy kompleksowo poddali się 
testowi i wypełnili ankiety, wzrost wiedzy nastąpił na poziomie 94%  
Pogłębiona i 
usystematyzowana wiedza z 
zakresu stosowania 
instrumentów współpracy 
finansowej między JST i NGO 
w okresie do VI.2014 r. 

Liczba przedstawicieli JST 
i NGO, którzy otrzymali 
kompleksową informację o  
praktycznym podejściu do 
wdrażania współpracy 
finansowej JST-NGO 

960 967 

W związku z aktualizacją harmonogramu cel został osiągnięty do XI.2014 r. 
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Produkty projektu zrealizowane w ramach szkole ń w Zadaniu 2  
 
Produktu okre ślony we wniosku do dofinansowanie 
realizacji projektu 

Osiągni ęta warto ść produktu na zako ńczenie działania  

1 dniowe TOT dla 16 trenerów  1 dniowe TOT dla 16 trenerów 
32 dwudniowe szkolenia (640 przedstawicieli JST i 320 
przedstawicieli NGO) 

34 dwudniowe szkolenia (641 przedstawicieli JST i 326 
przedstawicieli NGO) 

960 materiałów szkoleniowych 1030 materiałów szkoleniowych 
960 zaświadczeń  967 zaświadczeń 
448 godzin szkoleniowych 476 godzin szkoleniowych 
54 godzin e-konsultacji 54 godzin e-konsultacji 

 
 
Załączniki do raportu : 
 

1. Zestawienie ankiet uczestników szkoleń  
2. Tabela zbiorcza zrealizowanych szkoleń 
3. Komplet materiałów szkoleniowych  
4. Tendencje wśród JST dotyczące stosowania instrumentów współpracy finansowej 
5. Pytania i odpowiedzi eksperta ds. prawnych i eksperta ds. finansowych wersja elektroniczna (wersja 

papierowa zarchiwizowana w FRDL)  
6. Płyta z materiałami szkoleniowymi, e-konsultacje, tendencje, wyniki testów i ankiet 
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Załącznik 1 WYNIKI ANKIET (bez ocen trenerów) 1.1. 1.2. 1.3. 4.1. 4.2 

lp DATA MIEJSCE 
OGÓLNA 
OCENA ORGANIZACJA MERYTORYKA SALA WYŻYWIENIE 

1 7-8 VII 2014 Bydgoszcz 4,74 4,76 4,76 3,84 4,84 

2 7-8 VII 2014 Kraków 5,31 5,58 5,19 5,46 5,27 

3 7-8 VII 2014 Lublin 4,24 4,55 4,24 4,90 5,03 

4 7-8 VII 2014 Wrocław 4,22 4,13 4,57 3,39 4,46 

5 9-10 VII 2014 Kraków 5,16 5,28 5,12 5,16 4,64 

6 10-11 VII 2014 Olsztyn 5,76 5,66 5,81 5,17 5,21 

7 10-11 VII 2014 Warszawa 5,37 5,59 5,30 5,59 5,41 

8 14-15 VII 2014 Gdańsk 4,87 5,07 4,83 5,00 4,97 

9 14-15 VII 2014 Katowice 4,86 5,11 4,68 5,00 5,32 

10 16-17 VII 2014 Warszawa 5,07 5,41 4,88 5,38 5,48 

11 17-18 VII 2014 Kielce 4,66 5,00 4,55 5,55 5,62 

12 4-5 IX 2014 Łódź 5,47 5,42 5,42 5,58 5,58 

13 8-9 IX 2014 Lublin 5,39 5,46 5,54 5,71 5,82 

14 8-9 IX 2014 Szczecin 5,14 5,33 5,10 5,33 5,38 

15 8-9 IX 2014 Wrocław 4,35 5,00 4,32 5,24 4,76 

16 9-10  IX 2014 Olsztyn 5,85 5,65 5,92 4,42 4,62 

17 11-12 IX 2014 Poznań 5,35 5,41 5,18 5,41 5,59 

18 15-16 IX 2014 Gdańsk 5,53 5,47 5,60 4,60 4,73 

19 17-18 IX 2014 Poznań 5,79 5,86 5,86 5,43 5,57 

20 22-23 IX 2014 Białystok 5,26 5,26 5,22 4,70 5,00 

21 22-23 IX 2014 Bydgoszcz 5,71 5,71 5,79 5,30 5,35 

22 22-23 IX 2014 Opole 5,33 5,42 5,38 5,17 5,25 

23 22-23 IX 2014 Szczecin 5,13 5,30 5,20 4,90 4,83 

24 23-24 IX 2014 Rzeszów 4,48 5,62 5,48 5,52 5,52 

25 24-25 IX 2014 Białystok 5,17 4,94 5,61 4,17 4,11 

26 24-25 IX 2014 Gdańsk 5,24 5,49 5,24 5,05 5,29 

27 25-26 IX 2014 Katowice 4,33 5,00 4,29 5,46 5,71 

28 25-26 IX 2014 Rzeszów 5,15 5,54 5,27 5,31 5,31 

29 25-26 IX 2014 Warszawa 4,64 4,52 4,70 5,03 5,00 

30 29-30 IX 2014 Łódź 5,20 5,06 5,46 4,29 5,29 

31 29-30 IX 2014 Zielona Góra 5,29 5,36 5,29 4,36 5,21 

32 1-2 X 2014 Lublin 5,60 5,67 5,53 5,40 5,20 

33 24-25 XI 2014 Zielona Góra 5,43 5,62 5,48 4,57 4,90 

34 27-28 XI 2014 Gdańsk 5,70 5,70 5,56 5,59 4,63 

   
5,14 5,29 5,19 5,03 5,14 
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Załącznik 2 
Tabela zbiorcza zrealizowanych szkole ń 

 

 

Miejsce szkolenia  Ilość grup  Terminy szkole ń Liczba osób zgłosze ń w bazie 
elektronicznej – zespoły JST-

NGO (3osoby) 

Liczba osób 
potwierdzaj ących 

uczestnictwo 

Liczba  faktycznie  
przeszkolonych 

 osób 

Białystok Wyższa Szkoła Finansów i 
Zarządzania Białystok 

2 grupy 22-23 września 24-25 września  15 48 45 

Bydgoszcz Hotel IkarBydgoszcz 1 grupa 7-8 lipca 22-23 września  21 61 61 

Gdańsk  Hotel DAL, Gdańsk 
Dom Wypoczynkowy Rzemieślnik,  
Gdańsk Jelitkowo 
Hotel BEST WESTERN PLUS Arkon 
Park Hotel, Gdańsk 

4 grupy 14-15 lipca 15-16 września 
24-25 września 

27-28 listopada  45  
 

122 121 

Katowice Hotel Campanile Katowice 1 grupa 14-15 lipca 25-26 września  24 61 58 

Lublin Hotel Campanile, Lublin 2 grupy 7-8 lipca 8-9 września 1-2 października 21 78 75 

Łódź Hotel Campanile, Łódź 2 grupy 4-5 września 29-30 września  22 66 60 

Olsztyn Hotel Na Skarpie, Olsztyn 1 grupa 10-11 lipca 9-10 września  22 63 64 

Opole Opole Festival, Opole 1 grupa 22-23 września   12 31 25 

Kraków Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo 
Konferencyjne Optima, Kraków 

2 grupy 7-8 lipca  9-10 lipca  21 60 54 

Kielce Hotel Leśny Dwór, Kielce 1 grupa 17-18 lipca    10 30 29 

Poznań Hotel Campanile, Poznań 2 grupy 11-12 września 17-18 września  21 54 42 

Rzeszów Hotel Dwa Bratanki,  
Rzeszów  

2 grupy 23-24 września 25-26 września  24 57 56 

Szczecin Hotel Camanile, Szczecin 2 grupy 8-9 września 22-23 września  20 60 60 

Warszawa Holiday Park Warszawa 3 grupy 10-11 lipca 16-17 lipca 25-26 września 35 102 96 

Wrocław CS Szkolenia i Doradztwo, Wrocław 
Hotel Quality system, Wrocław 

2 grupy 7-8 lipca 8-9 września  24 68 67 

Zielona Góra Hotel ForRest, , Zielona Góra 2 grupy 29-30 września 24-25 listopada   21 56 54 

Razem      358  zgłosze ń x średnio 3 
osoby/zespół = 1074 osób 

1017 osób  967 osób  


