
 

ŚLĄSKIE FORUM SKARBNIKÓW 
WPŁYW INFLACJI I ROSNĄCYCH STÓP PROCENTOWYCH NA 

PROGNOZOWANIE WPF, FINANSOWANIE INWESTYCJI 
I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ZADŁUŻENIEM. OMÓWIENIE 

RYZYK I SPOSOBÓW IM PRZECIWDZIAŁANIA
 

 

 

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. Podczas proponowanego spotkania wykładowca 
wskaże na główne ryzyka i omówi ich znaczenie i możliwości przeciwdziałania. Uczestnicy spotkania będą mieli 
możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z Ekspertem prowadzącym 
spotkanie, jak i członkami Forum. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień, uzyskanie 
wielu cennych wskazówek i podpowiedzi oraz okazja do podjęcia kolejnych znaczących wystąpień i wyzwań 
w zakresie praktycznego stosowania przepisów stojących przed osobami zarządzającymi finansami jst.  
 

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. 

Członkowie Śląskiego Forum Skarbników, Skarbnicy, pracownicy zajmujący się finansami w jst i wszystkie osoby 
zainteresowane tematem. 
 

  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie 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 w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, 
Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro 

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

  

Cena: dla członków Śląskiego Forum Skarbników 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, 
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek, 
certyfikat ukończenia szkolenia. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24 
szkolenia@okst.pl; renata.bak@okst.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
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 ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na 
adres mailowy: 

 
……………………………………………………………………………………………..……….. 

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 30 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.  

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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