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Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 
 

FRDL Centrum Szkoleniowe Mazowsze zaprasza Państwa do udziału w sesji 

szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów 

Terytorialnych Województwa Mazowieckiego. 

Podczas najbliższej sesji szkoleniowej zostaną omówione zagadnienia dotyczące: 

1. Założenia i kierunki reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce.  

Przedstawiający: Łukasz Marciniak - Zastępca Dyrektora w Departamencie 

Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.  

2. Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków w nowej 

perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027  

Przedstawiający: Wojciech Odzimek - dyrektor FRDL POST i FRDL MISTiA. 

Ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz 

planowania i zarządzania strategicznego w JST, NGO`s i PES. 

Sesja szkoleniowa Forum odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. w godzinach 10.00 – 

14.30 w formule online.  

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting (na tej samej co spotkanie 

inauguracyjne). Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie 

obecności do dnia 14 maja 2021 r. poprzez przesłanie dołączonej karty zgłoszenia lub 

formularza zgłoszeniowego który dostępny jest na www.frdl.mazowsze.pl. Zgłoszonym 

uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlemy kilka dni przed spotkaniem link 

do webinarium. 

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc czerwiec 2021. 

Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Wójtów, Burmistrzów i 

Prezydentów to 400 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia. 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączonymi dokumentami dotyczącymi 

spotkania oraz udziału w najbliższym Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 

Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego. 

Z poważaniem 
 
Marcin Wielgus 

 
 

Zastępca Dyrektora  
FRDL Centrum Mazowsze 
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Sesja szkoleniowa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów  

Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego. 

18 maja 2021 r.  

 

Moduł I Założenia i kierunki reformy systemu planowania przestrzennego 
w Polsce.  

Przedstawiający: Łukasz Marciniak - Zastępca Dyrektora 
w Departamencie Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii. 

Moduł II Strategia rozwoju gminy oraz możliwości pozyskania środków 
w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 

1. Główne przesłanki aktualizacji / budowy strategii rozwoju jst. 
2. Wytyczne w zakresie budowy strategii rozwoju jst zawarte 

w nowelizacji ustawy zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw.  

3. Konstruowanie strategii rozwoju gmin – etapy prac, elementy 
procesu.  

4. Tryb i metody konsultacji dokumentów strategicznych wg 
nowelizacji ustawy 

5. Procedura opiniowania strategii rozwoju gminy. 
6. Strategia a dokumenty planowania przestrzennego. 
7. Rola strategii w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-

2027, w tym:  
− Krajowy Plan Odbudowy. 
− Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, 
− Europejski Zielony Ład. 

Przedstawiający: Wojciech Odzimek - dyrektor FRDL POST i FRDL 
MISTiA. Ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego 
i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, 
NGO`s i PES. Autor poradnika i filmu instruktażowego w zakresie 
budowy strategii rozwoju zgodnie z wymaganiami ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw na zlecenie 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Moderator procesów 
budowy strategii rozwoju dla różnych szczebli samorządu terytorialnego 
w Polsce i zagranicą, realizator badań, analiz i audytów w sferze 
publicznej i gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie 
w kreowaniu i kierowaniu projektami, moderowaniu sesji 
strategicznych, konstruowaniu strategii i planów rozwojowych, 
prowadzeniu badań, opracowywaniu analiz społecznych i 
gospodarczych, realizacji audytów oświaty itp.  
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KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w sesji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów  

Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego 

18 maja 2021 r. 

Sesja online 

Cena:   300 zł netto dla osób zrzeszonych w Forum  
400 PLN netto dla osób niezrzeszonych w Forum 

Imię i nazwisko uczestnika:  

 

Funkcja:  

Dane instytucji do 

faktury: 

 

 

Dane kontaktowe 

(telefon/mail): 

 

 

 

Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do 14 maja 2021 r. e-mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl. 

Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona. 

 

…….……………………….… 
Podpis osoby upoważnionej 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w 

zgłoszeniu udziału w sesji szkoleniowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów 

Terytorialnych Województwa Mazowieckiego przez Administratora – Fundację Rozwoju 

Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 

Warszawa, w celach wynikających z mojego udziału w Kongresie, w tym w zakresie list 

obecności, informowania o programie Forum. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz 

publikacji mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci fotografii, 

filmów, nagrania na stronie internetowej, FB, w materiałach promocyjnych Forum oraz FRDL 

przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z 

siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celu dokumentacji i informowania o 

przebiegu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych 

Województwa Mazowieckiego 

……………………………………………………………… 

Data i podpis uczestnika 


