
 

OFERTA WSPÓŁPRACY SPONSORSKIEJ  

Przedstawiamy Państwu propozycję współpracy sponsorskiej i partnerskiej przy 
unikatowym, ciągle rozwijającym się wydarzeniu, jakim jest Krajowy Kongres Forów 
Skarbników. Kongresie, który w 2021 roku będzie realizowany w formule online poprzez 
profesjonalną platformę streamingową.  

Fora Skarbników to dzisiaj regionalne – wojewódzkie grupy Skarbników 
stowarzyszonych przy lokalnych ośrodkach FRDL. To grupa blisko 1000 zrzeszonych 
osób. To zrzeszenia na wyjątkową skalę i potencjał, które raz w roku spotykają się na 
ogólnopolskim największym wydarzeniu dla Skarbników. 

Fora Skarbników działają na rzecz profesjonalizacji usług publicznych; to stałe spotkania 
z ekspertami i praktykami działającymi w ramach finansów publicznych. To szkolenia, 
spotkania, wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie i niespotykana gdzie indziej 
energia do działania. Nasza stała współpraca z takimi instytucjami jak RIO, SKO, NIK daje 
nam gwarancję najlepszej jakości merytorycznej, a działająca Krajowa Rada Forów 
Skarbników możliwość reagowania na bieżące potrzeby i oczekiwania samorządów w 
dziedzinie finansów publicznych poprzez ich zgłaszanie do najwyższych władz. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej powstała w 1989 roku i od ponad 30 lat 
realizuje misję wspierania samorządów w Polsce i za granicą. Doradzamy samorządom, 
szkolimy, prowadzimy badania, realizujemy liczne projekty wspierające szeroko 
rozumianą demokrację lokalną, partycypację i aktywność obywatelską oraz prowadzimy 
fora samorządowe. Według naszych badań z usług Fundacji skorzystało dotychczas 
aż 90% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – to zasługa 
dobrego merytorycznego przygotowania pracowników FRDL do współpracy z JST 
i utrzymywania bardzo dobry relacji z samorządami w Polsce. Przez ostatnie 30 lat 
przeszkoliliśmy ponad 1,7 mln osób. 

Krajowy Kongres Forów Skarbników to cykliczne wydarzenie, którego głównym celem 
jest integracja środowiska Skarbników. Istotnym aspektem wydarzenia jest także 
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Kongres jest także miejscem debaty z 
przedstawicielami władz centralnych i instytucji finansowych. 



Wierzymy, że współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i ekspozycja Państwa 
marki przy okazji Krajowego Kongresu Forów Skarbników przy patronacie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej przyniesie wymierne, jak i te niewymierne korzyści dla Państwa 
firmy i jej wizerunku. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy i 
zachęcamy do negocjacji.  

W zależności od zaangażowania finansowego Sponsora, katalog świadczeń 
sponsorskich i partnerskich może wyglądać inaczej. Nasza elastyczność w dostosowaniu 
się do Państwa potrzeb i podejmowaniu decyzji może okazać się sukcesem dla każdej 
organizacji. Dostosujemy się również do Państwa branży, możliwości i oczekiwań. 
Katalog świadczeń sponsorskich i Partnerskich przygotowany jest dla każdego 
Partnera indywidulanie.  

OFERUJEMY  
- uczestnictwo w Kongresie;  
- kontakt ze Skarbnikami z jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski;  
- możliwość prezentacji produktów i usług wśród uczestników Kongresu;  
- promocję Partnera przed Kongresem, w trakcie oraz po jego zakończeniu.  
 
PROGRAM III KRAJOWEGO KONGRESU FORÓW SKARBNIKÓW 
Zagadnienia poruszone na Kongresie stanowią kompilację tematów dotyczących 
finansów publicznych – w tym roku ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowej 
i planowania w okolicznościach ograniczonych środków finansowych w jst oraz nowej 
perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027. 

Nie może tam Państwa zabraknąć! 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 
 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem kongresowym: 

Manager Kongresu:  
Katarzyna Marciniak-Mordel tel. 664 482 778, mail: k.marciniak@frdl-lodz.pl 
Program Kongresu i Partnerzy Merytoryczni oraz Sponsorzy:  
Marlena Moliszewska-Gumulak tel. 660 70 10 13, mail: marlena.gumulak@okst.pl 
 

 

Szczegółowe informacje o III Krajowym Kongresie Forów Skarbników znajdą Państwo na 
www.kongresskarbnikow.pl. 

Nagrania z poprzednich Kongresów można obejrzeć na kanale Youtube FRDL.  
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