
 

 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SKARBNIKÓW 
WPŁYW INFLACJI I ROSNĄCYCH STÓP PROCENTOWYCH NA 

PROGNOZOWANIE WPF, FINANSOWANIE INWESTYCJI 
I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ZADŁUŻENIEM. OMÓWIENIE RYZYK 

I SPOSOBÓW IM PRZECIWDZIAŁANIA
 

WAŻNE INFORMACJE:

podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, 
konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum. Dlatego też zapraszamy Państwa do 
siedziby Fundacji we Wrocławiu na szkolenie stacjonarne, dzięki któremu będą Państwo mieli 
możliwość przedstawienia swoich kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z 
Ekspertem prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Aby stać się członkiem Forum 
należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce 
„FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.  
Od roku samorządy funkcjonują w warunkach podwyższonej inflacji, która dotyka wszystkich 
aspektów działalności JST: wydatków bieżących, wartości planowanych i realizowanych 
inwestycji i możliwości korzystania z kredytów czy obligacji, co przekłada się też na sposób 
konstruowania WPF.  

 
CELE I KORZYŚCI: 
Omówienie przez eksperta i praktyka rynku finansowego a także zaprezentowanie możliwych 
rozwiązań problematycznych i trudnych zagadnień dotyczących inflacji, zmiennych stóp 
procentowych oraz tego jaki ma to wpływ na bieżącą pracę, funkcjonowanie oraz rozwój 
samorządu. Uczestnicy spotkania poznają ryzyka z tym związane i sposoby ich przeciwdziałania. 

 

PROGRAM: 
1. Inflacja i zmienne stopy procentowe - Armagedon czy „business as usual”? 
2. Prognozowanie wybranych kategorii dochodów i wydatków w warunkach inflacji. 
3. Wpływ inflacji i wzrostu stóp procentowych na wskaźnik z art. 243 ufp - główne ryzyka. 
4. Koszty inwestycji i zadłużenie a ujemne realne stopy procentowe - brać kredyt czy czekać? 
5. Długość spłaty zadłużenia a koszty - jak znaleźć złoty środek. 
6. Jak uniknąć typowych zagrożeń związanych z długiem? 
7. Case studies typowych problemów w WPFach. 

 

ADRESACI: 
Członkowie Dolnośląskiego Forum Skarbników, Skarbnicy niezrzeszeni w forum, pracownicy JST 
zajmujący się finansami, a także wszystkie osoby zainteresowane tematem spotkania. 
 

  

FORUM WROCŁAW  
5 września  2022 r. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Dolnośląskie Forum Skarbników. Wpływ inflacji i rosnących stóp 
procentowych na prognozowanie WPF, finansowanie inwestycji i bezpieczne 
zarządzanie zadłużeniem. Omówienie ryzyk i sposobów im przeciwdziałania 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka,  
Wrocław ul. Piłsudskiego 43, III piętro. 

 
5 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: dla członków Dolnośląskiego Forum Skarbników udział w ramach składki, dla pozostałych 
osób 150 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia 
ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek, 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław 
tel. 71 372 41 21 
milena.dudek@okst.pl  

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA FORUM 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. 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 ☐ 

Członek FORUM TAK ☐     NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 31 sierpnia 2022 r. 
 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny 
z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie 
wystawionej i przesłanej FV. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:milena.dudek@okst.pl
http://www.okst.pl/

