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         Warszawa, 14 lutego 2023 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 marca 2023. 

 

Przedmiotem spotkania będzie: 

1. Informacja publiczna a prawo jej realizacji przez wnioskodawców. Odmowa prawa do informacji 

publicznej. Praktyczne wskazówki. 

Prowadząca: dr Magdalena Kuszmider, radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych w sektorze 

publicznym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także 

jako iodo. Obecnie obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie obsługi prawnej, ochrony danych 

osobowych. Ekspert Związku Województw RP. 

2. Zarządzanie w JST. Dyskusja w gronie uczestników. 

3. Omówienie możliwości finansowania rozwiązań dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ze strony Banku 

Gospodarstwa Krajowego  

4. Oczyszczalnie ścieków w na terenach o zabudowie rozproszonej- możliwości finansowania, rodzaje 

poszczególnych rozwiązań, późniejsza eksploatacja na przykładzie technologii złóż obrotowych, Krzysztof 

Falkowski Kingspan 

 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, 

zarówno z zaproszonymi ekspertami prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest 

uzyskanie wielu istotnych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy Wójta, Burmistrza i 

Prezydenta. Podczas przewidzianej dyskusji moderowanej przez naszych ekspertów uzyskają Państwo 

odpowiedzi na pytania z zakresu praktycznego stosowania obowiązujących i aktualnych przepisów prawnych.  

Spotkanie będzie realizowane w formule hybrydowej – online za pośrednictwem aplikacji ZOOM 

lub stacjonarnie w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym BusinessRoom, ul. T. Chałubińskiego 8; 

00 - 613 Warszawa. Poniżej prezentujemy szczegółowy program.  

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższej sesji 

Forum!  

Na zgłoszenia czekamy do 8 marca (w zgłoszeniu proszę wskazać formę uczestnictwa stacjonarnie czy on-

line) 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Michał Wójcik 
Dyrektor 

FRDL Centrum Mazowowsze 
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Sesja konsultacyjno-szkoleniowa  

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów  

województwa Mazowieckiego  

13 marca 2023 r.  

 
10.00 – 10.30  Rejestracja uczestników, powitalna kawa. 
 
10.30 – 10.40  Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników. 
 
10.40 – 12.20 Informacja publiczna a prawo jej realizacji przez wnioskodawców. Odmowa prawa 

do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki. 
Przedmiotem tej części spotkania będzie analiza zagadnienia informacji publicznej, 

w tym zapoznanie się z podstawami odmowy prawa do informacji publicznej. 

Głównym jej celem będzie wskazanie przesłanek stanowiących o prawie odmowy 

prawa do informacji publicznej. Udzielimy odpowiedzi m. in. na pytania:  

 Czym się różni przetworzenie od przekształcenia informacji?  

 Czy można wnioskodawcę wzywać do uzupełnienia wniosku pod rygorem 

pozostawienia sprawy bez rozpoznania i w jakim zakresie ma tu zastosowanie 

kodeks postępowania administracyjnego?  

 Jak poradzić sobie z realizacją wielu wniosków składanych przez tego samego 

wnioskodawcę. 

 Co zrobić w przypadku, kiedy wnioski składane są przez firmy w celu tzw. 

wywiadu gospodarczego, przez studentów w związku z pisaniem prac 

naukowych. 

12.20 - 12.40 Oczyszczalnie ścieków w na terenach o zabudowie rozproszonej- możliwości 
finansowania, rodzaje poszczególnych rozwiązań, późniejsza eksploatacja na przykładzie 

technologii złóż obrotowych - Krzysztof Falkowski Kingspan 
 
12.40 - 13.30  Przerwa obiadowa 
 
13.30 – 13.45  Zarządzanie w JST.  

Dyskusja w gronie uczestników. 
 
13.45 – 14.15 Program TERMO – instrumenty wsparcia i zasady ich udzielania 

Magdalena Czerska Dyrektor Biura w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych 
 

14.15-14.45  Program bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat 
Paweł Karpiński Dyrektor Biura w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych 

 
14.45-15.10 Ustalenie planu kolejnego majowo/czerwcowego dwudniowego szkolenia 

wyjazdowego 
 
15.10      Zakończenie spotkania 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 

13 marca 2023 r. - 10:30-15:10 

ONLINE 
Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i 
realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom.  
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 300 PLN i zostanie 
pokryty z Państwa opłat za miesiąc marzec 2023 r. 
Cena obejmuje: udział w spotkaniu online, możliwość 
konsultacji i rozmowy z prowadzącymi oraz uczestnikami, 
materiały w wersji elektronicznej. 

STACJONARNIE 
Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne BusinessRoom, 
ul. T. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa  
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 300 PLN i zostanie 
pokryty z Państwa opłat za miesiąc marzec 2023 r. 
Cena obejmuje: udział w spotkaniu stacjonarnym, 
możliwość konsultacji i rozmowy z prowadzącymi oraz 
uczestnikami, przerwy kawowe i lunch, materiały w 
wersji elektronicznej i papierowej. 
 

DANE DO KONTAKTU:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie ul. Żurawia 
43, 00-680 Warszawa; tel. 517 515 717, szkolenia@frdl.org.pl   

Zgłaszam udział w szkoleniu w formule: Stacjonarnej ☐    On-line ☐ 

Nazwa i adres jednostki  

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 
 

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. 

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 8 marca 2023 r. 

 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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