
 
 
 
 
 

 

              Warszawa, 18 maja 2022 r. 
 
Szanowni Państwo, 
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie zaprasza Państwa 
do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, 
która zaplanowana jest na 13-14 czerwca 2022. 

 
Przedmiotem spotkania będzie: 
1. Dyskusja dot. bieżących problemów JST, w tym związanych z udzielaniem pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
2. Omówienie możliwości finansowania rozwiązań dla JST ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego 

oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. 
3. Reforma systemu planowania przestrzennego. 
4. Cyberbezpieczeństwo w samorządach. 
5. Strategia i proces strategiczny w burzliwych czasach. 
6. Manipulacja w mediach i Internecie, czyli jak reagować na atak w sieci, plotkę i hejt 
 
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany 

doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest 
uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania 
odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa 
aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 

 
Spotkanie będzie realizowane w dniach 13-14 czerwca w Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness**** 

w miejscowości Kromerowo 29, 11-010 Barczewo (nieopodal Olsztyna). Poniżej prezentujemy szczegółowy 
program.  

 
Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia w Forum i udziału w najbliższej sesji! 
 

Z poważaniem 
 
 

  

Marcin Wielgus 
Zastępca Dyrektora  

FRDL Centrum Mazowowsze 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa  

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów  

województwa mazowieckiego i łódzkiego 

13-14 czerwca 2022 r.  
 
 

Dzień I 13 czerwca 2022 r. 
 
 
11.00 – 11.30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa. 
 
11.30 – 11.40 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników. 
 
11.40 – 12.30 Bieżące problemy JST, w tym związane z udzielaniem pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.  
Dyskusja w gronie uczestników. 

 
12.30 - 13.30  Przerwa obiadowa 
 
13.30 – 15.15 Finansowanie rozwiązań dla JST ze strony Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 
Prowadzący: przedstawiciele BGK.  
 
Rozwiązania finansowe ARP dla przedsiębiorców, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie ARP S.A. 

 
15.15-15.30  Przerwa kawowa 
 
15.30-16.30  Cyberbezpieczeństwo w samorządach. 

Prowadzący: przedstawiciel NASK 
 

16.30   Zakończenie spotkania. 
 
Od 19.30  Kolacja 

  



 
 
 
 
 

 

 
 

Dzień II 14 czerwca 2022 r. 
 
09.00-11.00  Strategia i proces strategiczny w burzliwych czasach. 

Prowadzący: doradca Związku Miast Polskich, pomaga w tworzeniu 
Programów Rozwoju Lokalnego i Programów Rozwoju Instytucjonalnego 
dla miast znajdujących się w kryzysie rozwojowym. 
 

11.00-11.15  Przerwa kawowa 
 
11.15 – 12.45  Reforma systemu planowania przestrzennego. 

(wystąpienie w trakcie potwierdzania) 
 

12.45-13.15  Przerwa obiadowa 
 
13.15 – 15.30 Manipulacja w mediach i Internecie, czyli jak reagować na atak w sieci, 

plotkę i hejt. 
Prowadzący: 23 lata pracy w TVP. Zrealizował ponad 10 tys. relacji do 
serwisów informacyjnych oraz kilkadziesiąt reportaży. Wydawca ponad 25 
programów studyjnych w Panoramie TVP2 i TVP Info, wydawca 
programów interwencyjnych i interaktywnych Twoje Info, Twoja Sprawa i 
oraz programu reporterów Ośrodków TVP – Puls Polski.   

 
15.30   Podsumowanie i zakończenie sesji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 

Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-
szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. 

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby 
profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń. Zachęcamy do 
współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych 
szkoleniach dedykowanych Forum. 

Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?: 

• Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska 
samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym 
z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek 
podległych.  

• Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu 
wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia 
konstruktywnego dialogu.  

• Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.  
• Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów.  
• Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc 

w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych 
w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale 
rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.  

• Fora to to cyklicznie odbywające się szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymiana 
doświadczeń pomiędzy członkami, stanowiące wsparcie dla środowiska zawodowego, służące 
poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod 
działania, w tym współpracy między Członkami Forum. 

• W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede 
wszystkim na swoim rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego z 
forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich 
działania.  

Jak funkcjonuje Forum?: 

• Podstawową formą działania Forum są comiesięczne sesje konsultacyjno-szkoleniowe z udziałem 
wysokiej klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne 
zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, a ofertę szkoleń tworzymy 
wspólnie - każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które stają się 
tematem kolejnych spotkań. Uczestnicy. 

• Szczegółowy mechanizm funkcjonowania Forum opisują dokumenty dotyczące Forum znajdujące 
się w serwisie www FRDL CM pod adresem https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-wojtow-
burmistrzow-prezydentow/o-forum-2  

Jak zapisać się do Forum? 
• Aby zostać członkiem Forum należy przesłać wypełnioną umowę i deklarację członkostwa dostępną 

na: 
• pocztą na adres: FRDL Centrum Mazowsze, ul. Żurawia 43 00-680 Warszawa 
• na adres poczty elektronicznej: szkolenia@frdl.org.pl 

Dokumenty można pobrać ze strony dedykowanej Forum: https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-wojtow-
burmistrzow-prezydentow/dolacz-do-forum-1 
 

mailto:szkolenia@frdl.org.pl
https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-wojtow-burmistrzow-prezydentow/dolacz-do-forum-1
https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-wojtow-burmistrzow-prezydentow/dolacz-do-forum-1


 
 
 
 
 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Województwa Mazowieckiego  

13-14 czerwca 2022 r.  

 
 

MIEJSCE: Hotel Azzun Orient SPA & Wellness**** w miejscowości Kromerowo 29, 11-010 Barczewo 
(nieopodal Olsztyna) 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym spotkaniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, możliwość 
konsultacji z trenerem; nocleg w pokojach 1 i 2 osobowych, pełne wyżywienie 

 Prosimy o zaznaczenie wybranej opcji udziału w sesji:  

Dla członków 
Forum 

Cena zawiera: 
Dla osób 

niezrzeszonych 
w Forum 

1240 PLN 

Uczestnictwo jednej osoby w dwóch 
dniach w formule stacjonarnej - jeden 
nocleg (13/14.06) w pokoju 
dwuosobowym. 

1540 PLN 

1370 PLN 

Uczestnictwo jednej osoby w dwóch 
dniach w formule stacjonarnej - 
jeden nocleg (13/14.06) w pokoju 
jednoosobowym. 

1670 PLN 

990 PLN 
Uczestnictwo jednej osoby w dwóch 
dniach w formule stacjonarnej - bez 
noclegu 

1290 PLN 

 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń 
FRDL zamieszczonym na stronie Organizatora https://frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 
Nazwa i adres odbiorcy  

 
NIP  

 

1. Imię i nazwisko uczestnika,  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia: 
https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-wojtow-burmistrzow-prezydentow/organizacja-spotkan-

2/realizowane-tematy lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 31 maja 2022 r. 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

https://frdl.mazowsze.pl/
https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-wojtow-burmistrzow-prezydentow/organizacja-spotkan-2/realizowane-tematy
https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-wojtow-burmistrzow-prezydentow/organizacja-spotkan-2/realizowane-tematy
mailto:szkolenia@frdl.org.pl

