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Warszawa, 28 maja  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. Program SBC jako instrument polityki mieszkaniowej gminy.  

Przedstawiający: Dariusz Stachera - Dyrektor Departamentu Kredytowych 

Programów Mieszkaniowych, Bank Gospodarstwa Krajowego.  

2. Optymalizacja wydatków oświatowych - wybrane przypadki z doświadczeń 

audytorskich.  

Przedstawiający:  

Mariusz Gołaszewski - Prezes Zarządu Aesco Group sp. z o.o. 

Anna Pawełas – Ekspert ds. oświaty. 

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

14.15 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 9 czerwca 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. 

14 czerwca 2021 r.  

 

Moduł I Program SBC jako instrument polityki mieszkaniowej gminy.  

W programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego (SBC) BGK udziela 
preferencyjnych, długoterminowych kredytów inwestorom współpracującym z gminami – 
towarzystwom budownictwa społecznego/społecznym inicjatywom mieszkaniowym, 
spółkom gminnym i spółdzielniom mieszkaniowym. Kredytami SBC można sfinansować 
mieszkania na wynajem o umiarkowanej stawce czynszu, również w formule dojścia do 
własności. Kredyty nie obciążają wskaźników długu gminy i można je połączyć z 
bezzwrotnym wsparciem dla samorządu ze środków Funduszu Dopłat oraz Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Najemców można objąć programem dopłat do czynszu 
Mieszkanie na Start. 

Program wystąpienia: 

1. Opis programu, cechy produktu. 
2. Formy współpracy inwestora z gminą. 
3. Pomoc publiczna w programie. 
4. Stawki czynszu, limity dochodów najemców. 
5. Łączenie kredytów SBC z instrumentami bezzwrotnymi. 
6. Proces wnioskowania o kredyt (opcjonalnie). 
7. Najważniejsze zmiany w programie. 
8. Produkt uzupełniający – kredyt budowlany. 

Przedstawiający: Dariusz Stachera - Dyrektor Departamentu Kredytowych Programów 
Mieszkaniowych, Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Moduł II Optymalizacja wydatków oświatowych - wybrane przypadki z doświadczeń 
audytorskich. 

Jednym z zadań samorządu jest zapewnienie dobrej edukacji dla dzieci jego mieszkańców i 
jednoczesna racjonalizacja wydatków na ten cel. W jakich obszarach najczęściej można 
uzyskać racjonalne oszczędności? Jak sprawić, by dyrektor szkoły stał się dyrektorem 
finansowym, który optymalnie zarządza budżetem swojej szkoły? Na te palące pytania 
odpowiemy na naszym spotkaniu. 

Program wystąpienia: 

I. Sposoby racjonalizacji wydatków oświatowych – wprowadzenie: 
1. Czy więcej uczniów to zawsze lepiej, czyli wpływ polityki rekrutacyjnej uczniów na 

wysokość wydatków oświatowych. 
2. Dyrektor szkoły jako dyrektor finansowy, czyli standaryzacja zatrudnienia w 

oparciu o wewnętrzne wskaźniki odniesienia. 
II. Świadoma polityka kadrowa samorządu w zakresie kształtowania organizacji oświaty – 

czyli na co nas stać? Studium przypadku w zakresie:   
1. Zatrudnienia pedagogów, psychologów. 
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
3. Specjalnych metod pracy tzw. „kształcenia specjalnego”. 
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III. Dyskusja z uczestnikami szkolenia. 

Przedstawiający:  

Mariusz Gołaszewski - Prezes Zarządu Aesco Group sp. z o.o. 

Anna Pawełas - Ekspert ds. oświaty. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w sesji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów  

Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego 

14 czerwca 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 9 czerwca 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 


