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FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI, EGZEKUCJA, WINDYKACJA, 
KONTROLE, SKARGI 

4 września 2020 r. Webinarium: Sposoby wygasania zobowiązań 
podatkowych 

Hanna Kmieciak 

8 września 2020 r. 
Webinarium: Zasady zagospodarowania środków 
trwałych, pozostałych środków trwałych i innych 
zbędnych składników majątkowych 

Barbara Arabska 

9 września 2020 r. 

Webinarium: Pracownicze plany kapitałowe. 
Gospodarka finansowa, schematy księgowe dla ppk, 
klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość 
w przykładach w jednostkach samorządu terytorialnego 

Maciej Wojdowski 

10 września 2020 r. 
Webinarium: Zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok 
i wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego po wprowadzeniu nowych przepisów 

Agnieszka Drożdżal 

14. września 2020 r. 

Webinarium: Likwidacja zaległości z mandatów karnych 
i kar Porządkowych nakładanych przez straże gminne 
i miejskie z uwzględnieniem najnowszych zmian. 
Przedawnienie mandatów i kar porządkowych, ulgi 
w spłacie mandatów oraz kierowanie mandatów i kar 
porządkowych 

Cecylia Wołoch 

14-15 września 2020 r. 
Webinarium: Rachunkowość budżetowa. Kompendium 
wiedzy i praktycznych umiejętności dla pracowników 
pionów finansowo-księgowych 

Anna Kuśmierczuk 

15 września 2020 r. 

Webinarium: Rachunkowość i podatek VAT po 
zmianach w 2020 r. Problemy w JST, jednostkach 
budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 
w okresie pandemii 

Teresa Krawczyk 

16 września 2020 r. Webinarium: Odpowiedzialność prawna księgowego 
Beata Kozakowska-

Burdzińska 

16. września 2020 r. 
Webinarium: Finansowanie Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

Dariusz  Kała 

17-18 września 2020 r. 
Webinarium: Specjalista ds. podatku VAT 
w samorządzie. Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT 
w 2020 z uwzględnieniem zmian 

Ewa Gogolińska 

18 września 2020 r. VAT w instytucjach kultury Dagmara Rutkowska 

21 września 2020 r. 
Webinarium: Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 
w jednostkach sektora finansów publicznych 

Lucyna Wójtowicz 

23 września 2020 r. 
Webinarium: Problemy klasyfikacji budżetowej, również 
po zmianach przepisów w tym zakresie 

Agnieszka Drożdżal 

24 września 2020 r. 
Webinarium: Sprawozdawczość jednostek samorządu 
terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych wg 
obowiązujących przepisów za III kwartał 2020 r. 

Krystyna Gąsiorek 

25 września 2020 r. 
Nowe i zmienione obowiązki, nietypowe zagadnienia 
w podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych 
i samorządowych zakładach budżetowych 

Teresa Krawczyk 

28 września 2020 r. 
Webinarium: Likwidacja zaległości w dochodach 
cywilnoprawnych   jednostek samorządu terytorialnego 
w dobie COVID-19 

Cecylia Wołoch 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sposoby-wygasania-zobowiazan-podatkowych/4186
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sposoby-wygasania-zobowiazan-podatkowych/4186
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-zagospodarowania-srodkow-trwalych-pozostalych-srodkow-trwalych-i-innych-z/3350
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-zagospodarowania-srodkow-trwalych-pozostalych-srodkow-trwalych-i-innych-z/3350
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-zagospodarowania-srodkow-trwalych-pozostalych-srodkow-trwalych-i-innych-z/3350
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-plany-kapitalowe-gospodarka-finansowa-schematy-ksiegowe-dla-ppk-klas/3616
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-plany-kapitalowe-gospodarka-finansowa-schematy-ksiegowe-dla-ppk-klas/3616
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-plany-kapitalowe-gospodarka-finansowa-schematy-ksiegowe-dla-ppk-klas/3616
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/pracownicze-plany-kapitalowe-gospodarka-finansowa-schematy-ksiegowe-dla-ppk-klas/3616
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-uchwale-budzetowej-na-2021-rok-i-wieloletniej-prognozie-finansowej-jedn/3277
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-uchwale-budzetowej-na-2021-rok-i-wieloletniej-prognozie-finansowej-jedn/3277
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zmiany-w-uchwale-budzetowej-na-2021-rok-i-wieloletniej-prognozie-finansowej-jedn/3277
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/likwidacja-zaleglosci-z-mandatow-karnych-i-kar-porzadkowych-nakladanych-przez-st/3656
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/likwidacja-zaleglosci-z-mandatow-karnych-i-kar-porzadkowych-nakladanych-przez-st/3656
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/likwidacja-zaleglosci-z-mandatow-karnych-i-kar-porzadkowych-nakladanych-przez-st/3656
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/likwidacja-zaleglosci-z-mandatow-karnych-i-kar-porzadkowych-nakladanych-przez-st/3656
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/likwidacja-zaleglosci-z-mandatow-karnych-i-kar-porzadkowych-nakladanych-przez-st/3656
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/likwidacja-zaleglosci-z-mandatow-karnych-i-kar-porzadkowych-nakladanych-przez-st/3656
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-budzetowa-kompendium-wiedzy-i-praktycznych-umiejetnosci-dla-pracown/3687
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-budzetowa-kompendium-wiedzy-i-praktycznych-umiejetnosci-dla-pracown/3687
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-budzetowa-kompendium-wiedzy-i-praktycznych-umiejetnosci-dla-pracown/3687
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-i-podatek-vat-po-zmianach-w-2020-r-problemy-w-jst-jednostkach-budze/3566
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-i-podatek-vat-po-zmianach-w-2020-r-problemy-w-jst-jednostkach-budze/3566
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-i-podatek-vat-po-zmianach-w-2020-r-problemy-w-jst-jednostkach-budze/3566
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/rachunkowosc-i-podatek-vat-po-zmianach-w-2020-r-problemy-w-jst-jednostkach-budze/3566
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/odpowiedzialnosc-prawna-ksiegowego-1/3804
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/finansowanie-ochotniczych-strazy-pozarnych-zasady-finansowania-najnowsze-orzeczn/3279
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/finansowanie-ochotniczych-strazy-pozarnych-zasady-finansowania-najnowsze-orzeczn/3279
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-ds-podatku-vat-w-samorzadzie-jak-prawidlowo-rozliczyc-podatek-vat-w/3713
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-ds-podatku-vat-w-samorzadzie-jak-prawidlowo-rozliczyc-podatek-vat-w/3713
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/specjalista-ds-podatku-vat-w-samorzadzie-jak-prawidlowo-rozliczyc-podatek-vat-w/3713
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/vat-w-instytucjach-kultury-omowienie-zmian-w-przepisach-w-tym-split-payment/4404
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/3871
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/3871
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/problemy-klasyfikacji-budzetowej-rowniez-po-zmianach-przepisow-w-tym-zakresie-1/3675
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/problemy-klasyfikacji-budzetowej-rowniez-po-zmianach-przepisow-w-tym-zakresie-1/3675
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sprawozdawczosc-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-ich-jednostek-organizacyjny/3282
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sprawozdawczosc-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-ich-jednostek-organizacyjny/3282
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/sprawozdawczosc-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-ich-jednostek-organizacyjny/3282
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowe-i-zmienione-obowiazki-nietypowe-zagadnienia-w-podatku-vat-w-jst-jednostkach/4374
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowe-i-zmienione-obowiazki-nietypowe-zagadnienia-w-podatku-vat-w-jst-jednostkach/4374
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/nowe-i-zmienione-obowiazki-nietypowe-zagadnienia-w-podatku-vat-w-jst-jednostkach/4374
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/likwidacja-zaleglosci-w-dochodach-cywilnoprawnych-jednostek-samorzadu-terytorial-1/4359
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/likwidacja-zaleglosci-w-dochodach-cywilnoprawnych-jednostek-samorzadu-terytorial-1/4359
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/likwidacja-zaleglosci-w-dochodach-cywilnoprawnych-jednostek-samorzadu-terytorial-1/4359
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30 września 2020 r. 
Webinarium: Opłata skarbowa w praktyce urzędów 
administracji publicznej. Najnowsze  zmiany ustawy 
wchodzące w życie od lipca i września 2020 r. 

Cecylia Wołoch 

KADRY, PRAWO PRACY 

2 września 2020 r. 
Webinarium: Wdrożenie i koordynacja pracowniczych 
planów kapitałowych (PPK) w praktyce! 

Adriana Głuchowska 

3 września 2020 r. 
Webinarium: Czas pracy w 2020 r. Obowiązki 
pracodawcy samorządowego 

Zbigniew Zych 

8 września 2020 r. Webinarium: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
2020. Działalność socjalna w warunkach kryzysowych 

Janusz Białek 

16 września 2020 r. 
Wdrożenie i koordynacja pracowniczych planów 
kapitałowych (PPK) w praktyce! Adriana Głuchowska 

11 września 2020 r. 
Prawo pracy w instytucjach kultury. Powoływanie 
i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury 

Janusz Białek 

16 września 2020 r. 
Webinarium: Praktyczne aspekty prawa pracy dla 
pracodawcy samorządowego. Prawo pracy w pytaniach 
i odpowiedziach 

Michał Podsiedlik 

18 września 2020 r. Czas pracy w instytucjach kultury 
Beata Kozakowska -

Burdzińska 

21 września 2020 r. 
Webinarium: Naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS w 2020 
roku 

Joanna Szymańska-
Kubica 

22 września 2020 r. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce Katarzyna Smulczyk 

24 września 2020 r. 
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki chorobowe 
i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian 

Joanna Szymańska - 
Kubica 

28-29 września 2020 r. ABC Kadrowca Lidia Matys 

ORGANIZACJA URZĘDU, SEKRETARIAT, PROMOCJA, BIP, INFORMATYCZNE  

4 września 2020 r. 

Webinarium: Jak przeprowadzać audyty dostępności w 
jednostce? Omówienie szczegółowych pytań 
audytowych przy badaniu stanu dostępności w JST. 
Zadania i obowiązki JST dotyczące zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Ewa Plesnarowicz-

Durska 

8, 9, 22, 23 września 
2020 r. 

Webinarium: Kurs: Koordynator ds. dostępności w 
urzędzie 

Agata Spała 

Marcin Jerzynek 

Adam Parysz 

9 września 2020 r. 
Webinarium: Jak promować instytucję publiczną 
online? Social media i inne narzędzia 

Beata Tomaszek 

10 września 2020 r. 
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach 
administracji publicznej 

Agnieszka Jerzynek 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustalanie-oplat-za-zmniejszenie-retencji-terenowej-zagospodarowanie-wod-opadowyc/4251
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustalanie-oplat-za-zmniejszenie-retencji-terenowej-zagospodarowanie-wod-opadowyc/4251
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustalanie-oplat-za-zmniejszenie-retencji-terenowej-zagospodarowanie-wod-opadowyc/4251
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wdrozenie-i-koordynacja-pracowniczych-planow-kapitalowych-ppk-w-praktyce-1/3592
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/wdrozenie-i-koordynacja-pracowniczych-planow-kapitalowych-ppk-w-praktyce-1/3592
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/czas-pracy-w-2020-r-obowiazki-pracodawcy-samorzadowego/3683
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/czas-pracy-w-2020-r-obowiazki-pracodawcy-samorzadowego/3683
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-2020-dzialalnosc-socjalna-w-warunkach-kry/3868
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-2020-dzialalnosc-socjalna-w-warunkach-kry/3868
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/wdrozenie-i-koordynacja-pracowniczych-planow-kapitalowych-ppk-w-praktyce-1/4495
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/wdrozenie-i-koordynacja-pracowniczych-planow-kapitalowych-ppk-w-praktyce-1/4495
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/prawo-pracy-w-instytucjach-kultury-powolywanie-i-odwolywanie-dyrektorow-instytuc-2/4471
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/prawo-pracy-w-instytucjach-kultury-powolywanie-i-odwolywanie-dyrektorow-instytuc-2/4471
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-aspekty-prawa-pracy-dla-pracodawcy-samorzadowego-prawo-pracy-w-pytani/3902
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-aspekty-prawa-pracy-dla-pracodawcy-samorzadowego-prawo-pracy-w-pytani/3902
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-aspekty-prawa-pracy-dla-pracodawcy-samorzadowego-prawo-pracy-w-pytani/3902
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/czas-pracy-w-instytucjach-kultury/4501
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/naliczanie-wynagrodzen-oraz-zus-w-2020-roku/3283
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/naliczanie-wynagrodzen-oraz-zus-w-2020-roku/3283
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/rozliczanie-wynagrodzen-w-praktyce/4379
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasilki-z-ubezpieczenia-spolecznego-zasilki-chorobowe-i-macierzynskie-z-uwzgledn/4280
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasilki-z-ubezpieczenia-spolecznego-zasilki-chorobowe-i-macierzynskie-z-uwzgledn/4280
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/abc-kadrowca-zmiany-w-samorzadowym-prawie-pracy-skutki-prawne-zmian-i-obowiazki/4493
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/36-organizacja-urzdu.html
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/20-zamowienia-publiczne-zlecanie-zada.html
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/20-zamowienia-publiczne-zlecanie-zada.html
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-omowienie-szczegolowych-pytan-a/4185
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-omowienie-szczegolowych-pytan-a/4185
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-omowienie-szczegolowych-pytan-a/4185
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-omowienie-szczegolowych-pytan-a/4185
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-przeprowadzac-audyty-dostepnosci-w-jednostce-omowienie-szczegolowych-pytan-a/4185
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-koordynator-ds-dostepnosci-w-urzedzie/4408
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-koordynator-ds-dostepnosci-w-urzedzie/4408
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-promowac-instytucje-publiczna-online-social-media-i-inne-narzedzia/4107
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/jak-promowac-instytucje-publiczna-online-social-media-i-inne-narzedzia/4107
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/profesjonalne-zarzadzanie-sekretariatem-w-jednostkach-administracji-publicznej/4357
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/profesjonalne-zarzadzanie-sekretariatem-w-jednostkach-administracji-publicznej/4357
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21 września 2020 r. Obsługa trudnego klienta w czasie pandemii Marcin Jerzynek 

KPA, PRAWO ADMINISTRACYJNE, OCHRONA DANYCH, INFORMACJI 
NIEJAWNYCH, PEŁNOMOCNICTWA, SKARGI, ARCHIWA 

1-2 września 2020 r. 

Webinarium: 2 -dniowe szkolenie: Kodeks postępowania 
administracyjnego dla zaawansowanych. Szczegółowe 
omówienie zagadnień związanych z wydawaniem 
decyzji administracyjnych istotnych dla praktyki 
urzędnika 

Ewa Plesnarowicz-
Durska 

4 września 2020 r. 
Webinarium: Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 
z uwzglednieniem zmian w prawie o ochronie danych 
osobowych 

Anna Opara - Rak 

8 września 2020 r. 
Webinarium: Ochrona informacji niejawnych. 
Organizacja pracy kancelarii materiałów niejawnych 

Sławomir Rzepecki 

10 września 2020 r. 

Webinarium: Zmiana przepisów ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej w związku z Covid-19. Realizacja zadań 
z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w tym 
wykonywanie kontroli wykorzystania dotacji 

Alicja Juszczyk 

10 września 2020 r. 
Archiwalne ABC. Zajęcia dla początkujących 
archiwistów z samorządowych i państwowych 
jednostek organizacyjnych 

Anna  Opara - Rak 

11 września 2020 r. 
Porządkowanie dokumentacji w podmiotach 
państwowych i samorządowych 

Anna Opara - Rak 

14 września 2020 r. 
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych w świetle 
kontroli NIK oraz UODO. Typowe błędy popełniane przez 
Administratorów Danych 

Sławomir Rzepecki 

14 września 2020 r. 

Webinarium:  Instrukcja kancelaryjna i jednolity 
rzeczowy wykaz akt. Szczegółowe zasady i tryb 
wykonywania czynności kancelaryjnych oraz 
postępowania z dokumentacją w urzędzie 

Anna  Opara -Rak 

15 września 2020 r. 
Webinarium: Odwołania oraz nadzwyczajne środki 
zaskarżenia w  Kodeksie Postępowania 
Administracyjnego 

Rafał Sołtysik 

22 września 2020 r. 

Kodeks Postępowania Administracyjnego dla 
początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian 
i RODO, wydawanie decyzji administracyjnych - 
zagadnienia praktyczne  

Jacek Wajs 

25 września 2020 r. 
Webinarium: Archiwizacja dokumentacji finansowo-
księgowej w podmiotach państwowych 
i samorządowych 

Anna Majcher-
Pociecha 

OŚWIATA 

8 września 2020 r. 

Webinarium: Zasady żywienia zbiorowego dzieci 
i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole, zgodne 
z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia 
i zaleceniami żywieniowymi 

Jolanta Wójcik -
Machejek 

9 września 2020 r. 

Wprowadzanie danych do Systemu Informacji 
Oświatowej a naliczenie części oświatowej subwencji 
ogólnej na 2021 rok. Zadania, odpowiedzialność 
i praktyczne aspekty wprowadzania 

Tadeusz Konarski 
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LISTA SZKOLEŃ WRZESIEŃ 2020 
 

 

9 września 200 r. Webinarium: Aneksy do arkuszy organizacji szkoły 
i przedszkola i ich wpływ na finanse samorządowe 

Grzegorz Pochopień 

10 września 2020 r. 
Webinarium: Pomoc materialna o charakterze 
socjalnym. Uprawnienie uczniów do stypendium 
szkolnego oraz zasiłku szkolnego 

Małgorzata Jagiełło 

11 września 2020 r. 

Webinarium: Wprowadzanie danych do Systemu 
Informacji Oświatowej a naliczenie części oświatowej 
subwencji ogólnej na 2021 rok. Zadania, 
odpowiedzialność i praktyczne aspekty wprowadzania 

Tadeusz Konarski 

14 września 2020 r. Webinarium: Procedura wdrażania zmian w sieci 
publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez jst 

Maria Utracka 

16,18,23 września  
2020 r. 

Webinarium: KURS: Oświata w samorządzie w ujęciu 
praktycznym: zadania, kadry, finansowanie. 
Kompleksowy kurs dla pracowników ds. zadań 
oświatowych w jst lub jednostce obsługującej 

Maria Utracka, 
Dariusz Dwojewski, 
Tadeusz Konarski 

22 września 2020 r. 
Webinarium: Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli 
tkwią zbędne wydatki? 

Elżbieta Rabenda 

24 września 2020 r. 

Webinarium: System informacji oświatowej w praktyce. 
Jak prawidłowo wprowadzać dane do systemu? 
Szkolenie dla samorządów oraz dyrektorów szkół 
i placówek 

Daria Pietrzykowska 

KULTURA, SPORT, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ZLECANIE ZADAŃ, NGO 

11 września 2020 r. 
Prawo pracy w instytucjach kultury. Powoływanie 
i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury 

Janusz Białek 

14 wrzesnia 2020 r. Webinarium: Zarządcze, organizacyjne i podatkowe 
aspekty prowadzenia działalności kulturalnej 

Teresa Krawczyk 

16 września 2020 r. 

Webinarium: Akty regulujące funkcjonowanie 
samorządowych instytucji kultury w praktyce. Jak 
w prawidłowy sposób zaktualizować lub napisać statut 
i regulamin organizacyjny samorządowych instytucji 
kultury? 

Ewa Plesnarowicz- 
Durska 

18 września 2020 r. Czas pracy w instytucjach kultury 
Beata Kozakowska -

Burdzińska 

23 września 2020 r. 
Webinarium: Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych 
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie 

Artur Gluziński 

30 września 2020 r. Webinarium: Organizacja imprez masowych Ryszard Marek 

NIERUCHOMOŚCI, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, 
BUDOWNICTWO 

3 września 2020 r. 
Webinarium: Prawo budowlane. Kolejna duża 
nowelizacja, a bieżące zmiany prawa Jerzy Dylewski 

7-8 września 2020 r. 
Webinarium: Podziały nieruchomości w praktyce 
administracyjnej. Studium przypadków 

Igor Amrozik 
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22 września 2020 r. Webinarium: Skuteczne sposoby egzekwowania 
roszczeń za wady i błędy projektowe i budowlane 

Michał Substyk 

23 września 2020 r. 
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w świetle 
uregulowań prawnych. Zasady prowadzenia 
postępowań administracyjnych 

Igor Amrozik 

28 września 2020 r. 
Webinarium: Udostępnianie nieruchomości jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego 

Katarzyna Maruszak 

ROZWÓJ GOSPODARCZY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA CEIDG I ZEZW. 
NA ALKOHOL 

3 września 2020 r. 

Najnowsze zapisy Tarczy 4 dotyczące wnoszenia opłat 
i korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 
roku. Jak prawidłowo wydać, wygasić lub cofnąć 
zezwolenie w  czasie epidemii  koronawirusa 

Sławomira 

Prokopowicz 

17 września 2020 r. Webinarium: Zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

Mariusz Nawrot 

OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA ZWIERZĄT 

14 września 2020 r. 

Wycinka zieleni w 2020 roku. Omówienie ustawy 
o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie 
usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych 
oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. 
Zmiany dotyczące konserwatora zabytków 

Agnieszka Masłowska 
- Gądek 

24 września 2020 r. 

Webinarium: Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań 
związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza 
funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi, specyfika postępowania w okresie 
ograniczeń epidemicznych COVID19 

Dariusz Matuk 

GOSPODARKA KOMUNALNA, ODPADY, DODATKI MIESZKANIOWE 

3 września 2020 r. 

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy w tym 
problematyka lokali mieszkalnych i pomieszczeń 
tymczasowych, noclegowni schronisk lub innych 
placówek zapewniających miejsca noclegowe 

Henryka Bujkowska 

10 września 2020 r. 
Webinarium: Gospodarowanie zasobem 
mieszkaniowym w pytaniach i odpowiedziach 

Henryka Bujkowska 

10 września 2020 r. 

Webinarium: Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji 
terenowej. Zagospodarowanie wód opadowych 
w świetle przepisów. Zmiany w sposobie prowadzenia 
postępowań administracyjnych w związku z epidemią 
Covid – 19 

Małgorzata Żmudka 

22 września 2020 r. Webinarium: Kontrola i nadzór właścicielski nad 
spółkami z udziałem samorządów  

Paweł Michalski 

24 września 2020 r. 
Webinarium: Procedura administracyjna jako 
obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych 
z dodatków mieszkaniowych  

Małgorzata Riedel 

25 września 2020 r. 
Najem mieszkań komunalnych po nowelizacjach ustawy 
o ochronie praw lokatorów 

Mirosław Oniśk 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/skuteczne-sposoby-egzekwowania-roszczen-za-wady-i-bledy-projektowe-i-budowlane/4409
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/skuteczne-sposoby-egzekwowania-roszczen-za-wady-i-bledy-projektowe-i-budowlane/4409
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/klasyfikacja-gleboznawcza-gruntow-w-swietle-uregulowan-prawnych-zasady-prowadzen/4490
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/klasyfikacja-gleboznawcza-gruntow-w-swietle-uregulowan-prawnych-zasady-prowadzen/4490
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/klasyfikacja-gleboznawcza-gruntow-w-swietle-uregulowan-prawnych-zasady-prowadzen/4490
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/udostepnianie-nieruchomosci-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-podstawie-usta-1/3590
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/udostepnianie-nieruchomosci-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-podstawie-usta-1/3590
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/udostepnianie-nieruchomosci-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-podstawie-usta-1/3590
file:///C:/Users/Magdalena/Downloads/8,%209,%2022,%2023%20września%202020%20r.%09Webinarium:%20Kurs:%20Koordynator%20ds.%20dostępności%20w%20urzędzie
file:///C:/Users/Magdalena/Downloads/8,%209,%2022,%2023%20września%202020%20r.%09Webinarium:%20Kurs:%20Koordynator%20ds.%20dostępności%20w%20urzędzie
file:///C:/Users/Magdalena/Downloads/8,%209,%2022,%2023%20września%202020%20r.%09Webinarium:%20Kurs:%20Koordynator%20ds.%20dostępności%20w%20urzędzie
file:///C:/Users/Magdalena/Downloads/8,%209,%2022,%2023%20września%202020%20r.%09Webinarium:%20Kurs:%20Koordynator%20ds.%20dostępności%20w%20urzędzie
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych/3818
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych/3818
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/wycinka-zieleni-w-2020-roku-omowienie-ustawy-o-ochronie-przyrody-oraz-ustaw-powi-2/4504
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/wycinka-zieleni-w-2020-roku-omowienie-ustawy-o-ochronie-przyrody-oraz-ustaw-powi-2/4504
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/wycinka-zieleni-w-2020-roku-omowienie-ustawy-o-ochronie-przyrody-oraz-ustaw-powi-2/4504
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/wycinka-zieleni-w-2020-roku-omowienie-ustawy-o-ochronie-przyrody-oraz-ustaw-powi-2/4504
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/wycinka-zieleni-w-2020-roku-omowienie-ustawy-o-ochronie-przyrody-oraz-ustaw-powi-2/4504
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ochrona-zwierzat-w-gminie-na-tle-zadan-zwiazanych-z-utrzymaniem-czystosci-i-porz/4007
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ochrona-zwierzat-w-gminie-na-tle-zadan-zwiazanych-z-utrzymaniem-czystosci-i-porz/4007
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ochrona-zwierzat-w-gminie-na-tle-zadan-zwiazanych-z-utrzymaniem-czystosci-i-porz/4007
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ochrona-zwierzat-w-gminie-na-tle-zadan-zwiazanych-z-utrzymaniem-czystosci-i-porz/4007
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ochrona-zwierzat-w-gminie-na-tle-zadan-zwiazanych-z-utrzymaniem-czystosci-i-porz/4007
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/zarzadzanie-zasobem-mieszkaniowym-gminy-w-tym-problematyka-lokali-mieszkalnych-i/4498
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/zarzadzanie-zasobem-mieszkaniowym-gminy-w-tym-problematyka-lokali-mieszkalnych-i/4498
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/zarzadzanie-zasobem-mieszkaniowym-gminy-w-tym-problematyka-lokali-mieszkalnych-i/4498
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/zarzadzanie-zasobem-mieszkaniowym-gminy-w-tym-problematyka-lokali-mieszkalnych-i/4498
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/gospodarowanie-zasobem-mieszkaniowym-w-pytaniach-i-odpowiedziach/3901
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/gospodarowanie-zasobem-mieszkaniowym-w-pytaniach-i-odpowiedziach/3901
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustalanie-oplat-za-zmniejszenie-retencji-terenowej-zagospodarowanie-wod-opadowyc/4251
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustalanie-oplat-za-zmniejszenie-retencji-terenowej-zagospodarowanie-wod-opadowyc/4251
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustalanie-oplat-za-zmniejszenie-retencji-terenowej-zagospodarowanie-wod-opadowyc/4251
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustalanie-oplat-za-zmniejszenie-retencji-terenowej-zagospodarowanie-wod-opadowyc/4251
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ustalanie-oplat-za-zmniejszenie-retencji-terenowej-zagospodarowanie-wod-opadowyc/4251
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-i-nadzor-wlascicielski-nad-spolkami-z-udzialem-samorzadow/4154
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kontrola-i-nadzor-wlascicielski-nad-spolkami-z-udzialem-samorzadow/4154
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/procedura-administracyjna-jako-obowiazujacy-tryb-wydawania-decyzji-zwiazanych-z/3944
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/procedura-administracyjna-jako-obowiazujacy-tryb-wydawania-decyzji-zwiazanych-z/3944
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/procedura-administracyjna-jako-obowiazujacy-tryb-wydawania-decyzji-zwiazanych-z/3944
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/najem-mieszkan-komunalnych-po-nowelizacjach-ustawy-o-ochronie-praw-lokatorow/4517
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/najem-mieszkan-komunalnych-po-nowelizacjach-ustawy-o-ochronie-praw-lokatorow/4517
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TRANSPORT, DROGI 

8 września 2020 r. 
Realizacja inwestycji  drogowych w formule 
„zaprojektuj   i wybuduj” 

Andrzej Grabka 

23 września 2020 r. 

Webinarium: Licencja na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
taksówką oraz inne licencje osobowe w transporcie 
drogowym, z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r. 

Jakub Kornecki 

25 września 2020 r. 
Webinarium: Zarządzanie pasem drogowym w okresie 
stanu zagrożenia epidemiologicznego 

Dariusz Matuk 

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE POLITYKA SPOŁECZNA, OPS, PCPR, 
ZDROWIE 

8 września 2020 r. Ustawa o pomocy społecznej i akty wykonawcze Barbara Matysik 

8, 9, 22, 23 września 
2020 r. 

Webinarium: Kurs: Koordynator ds. dostępności w 
urzędzie 

Agata Spała 

Marcin Jerzynek 

Adam Parysz 

11 września 2020 r. 
Webinarium: Praktyczne stosowanie ustawy o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci 500 + problemy 
orzecznicze 

Ewa Cadoux 

15 września 2020 r. 
Webinarium: Zasady oraz standardy dostępności 
w obsłudze klienta w administracji publicznej 

Agnieszka 
Tylutka- Gelio 

18 września 2020 r. Webinarium: Bezpieczeństwo asystenta rodziny. 
Praktyczne aspekty, oddziaływania prewencyjne 

Andrzej Górak 

22 września 2020 r. 
Webinarium: Stosowanie przepisów o świadczeniach 
rodzinnych w praktyce. Wybrane zagadnienia 
orzecznicze 

Ewa Cadoux 

29 września 2020 r. Webinarium: Trening umiejętności społecznych dla 
osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Agnieszka Tylutka- 

Gelio 

USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE 

4 września 2020 r. Webinarium: Testament allograficzny. Prawa 
i obowiązki organów jst 

Daniel Skwarek 

21 września 2020 r. 
Webinarium: Zasady wydawania dowodów osobistych. 
Praktyczne stosowanie ustawy z uwzględnieniem zmian 
przepisów 

Lucyna Gajda 

RADNI, BIURO RADY 

9 września 2020 r. 
Webinarium: Zasady techniki prawodawczej 
w redagowaniu aktów normatywnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

Włodzimierz Zając 

21 września 2020 r. 

Fundusz sołecki. Narzędzie bezpośredniej realizacji 
zadań przez sołectwa, w świetle aktualnych unormowań 
ustawy o funduszu sołeckim oraz specustawy 
koronawirusowej i jej nowelizacji 

Ewa Bosy 

https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/realizacja-inwestycji-drogowych-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj-1/4491
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/realizacja-inwestycji-drogowych-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj-1/4491
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-1/4252
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-1/4252
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-1/4252
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-1/4252
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zarzadzanie-pasem-drogowym-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemiologicznego/4406
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zarzadzanie-pasem-drogowym-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemiologicznego/4406
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/18-pomoc-spoleczna.html
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/ustawa-o-pomocy-spolecznej-i-akty-wykonawcze/4475
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-koordynator-ds-dostepnosci-w-urzedzie/4408
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kurs-koordynator-ds-dostepnosci-w-urzedzie/4408
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-stosowanie-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowaniu-dzieci-500-problemy-o/4410
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-stosowanie-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowaniu-dzieci-500-problemy-o/4410
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/praktyczne-stosowanie-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowaniu-dzieci-500-problemy-o/4410
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-oraz-standardy-dostepnosci-w-obsludze-klienta-w-administracji-publicznej/4313
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-oraz-standardy-dostepnosci-w-obsludze-klienta-w-administracji-publicznej/4313
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/bezpieczenstwo-asystenta-rodziny-praktyczne-aspekty-oddzialywania-prewencyjne/3669
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/bezpieczenstwo-asystenta-rodziny-praktyczne-aspekty-oddzialywania-prewencyjne/3669
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/stosowanie-przepisow-o-swiadczeniach-rodzinnych-w-praktyce-wybrane-zagadnienia-o/3718
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/stosowanie-przepisow-o-swiadczeniach-rodzinnych-w-praktyce-wybrane-zagadnienia-o/3718
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/stosowanie-przepisow-o-swiadczeniach-rodzinnych-w-praktyce-wybrane-zagadnienia-o/3718
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/trening-umiejetnosci-spolecznych-dla-osob-swiadczacych-specjalistyczne-uslugi-op/3712
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/trening-umiejetnosci-spolecznych-dla-osob-swiadczacych-specjalistyczne-uslugi-op/3712
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/testament-allograficzny-prawa-i-obowiazki-organow-jst/3625
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/testament-allograficzny-prawa-i-obowiazki-organow-jst/3625
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-wydawania-dowodow-osobistych-praktyczne-stosowanie-ustawy-z-uwzglednienie/4070
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-wydawania-dowodow-osobistych-praktyczne-stosowanie-ustawy-z-uwzglednienie/4070
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-wydawania-dowodow-osobistych-praktyczne-stosowanie-ustawy-z-uwzglednienie/4070
http://h/
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-techniki-prawodawczej-w-redagowaniu-aktow-normatywnych-jednostek-samorzad-1/3668
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-techniki-prawodawczej-w-redagowaniu-aktow-normatywnych-jednostek-samorzad-1/3668
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zasady-techniki-prawodawczej-w-redagowaniu-aktow-normatywnych-jednostek-samorzad-1/3668
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/fundusz-solecki-narzedzie-bezposredniej-realizacji-zadan-przez-solectwa-w-swietl/4473
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/fundusz-solecki-narzedzie-bezposredniej-realizacji-zadan-przez-solectwa-w-swietl/4473
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/fundusz-solecki-narzedzie-bezposredniej-realizacji-zadan-przez-solectwa-w-swietl/4473
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/fundusz-solecki-narzedzie-bezposredniej-realizacji-zadan-przez-solectwa-w-swietl/4473
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22 września 2020 r. 
Webinarium: Skargi na organy administracji publicznej, 
wnioski i petycje, jako odformalizowany środek obrony 
interesów obywateli 

Ewa Bosy 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

15 września 2020 r. 

Webinarium: Zamówienia publiczne na roboty 
budowlane i usługi z nimi związane wg. „starego” 
i „nowego” prawa zamówień publicznych, nowelizacji 
prawa budowlanego z 13.02.2020 r. i kodeksu cywilnego. 
Omówienie najważniejszych problemów i wzajemnych 
powiązań 

Zbigniew Leszczyński 

23 września 2020 r. Jak przygotować się do stosowania nowej ustawy 
Prawo zamówień publicznych? 

Ewaryst Kowalczyk 

28 września 2020 r. Webinarium: Zamówienia publiczne w ochronie 
zdrowia. Istotne zagadnienia branżowe 

Lucyna Wójtowicz 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROJEKTY UNIJNE 

4 września 2020 r. Webinarium: Księgowanie wydatków rozliczanych 
w projektach unijnych 

Gabriela Suski - Borek 

8 września 2020 r. 
Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 
2014-2020 po wprowadzeniu funduszowego pakietu 
antywirusowego 

Marek Świć 

14 września 2020 r.  
Webinarium: Projekty EFS z kwotami ryczałtowymi. 
Rozliczanie, realizacja, księgowanie, problemy w okresie 
pandemii 

Małgorzata Rulińska 

ZARZĄDZANIE, UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE 

2 września 2020 r. Webinarium: Sztuka wystąpień publicznych 
i autoprezentacja z uwzględnieniem wystąpień online Jagoda Wąsowska 

POLECAMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA ZAMKNIĘTE 
 

Szkolenia zamknięte dla pracowników administracji samorządowej 

we współpracy z ekspertami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 

Jerzego Rogulskiego 

Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany w prawie zamówień publicznych, 

kodeks postępowania administracyjnego, ochrona danych osobowych, 

ustawa o dostępności a może inne szkolenie z dedykowanym programem 

w formie zamkniętej dla pracowników Państwa instytucji? 

https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/skargi-na-organy-administracji-publicznej-wnioski-i-petycje-jako-odformalizowany/3670
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/skargi-na-organy-administracji-publicznej-wnioski-i-petycje-jako-odformalizowany/3670
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/skargi-na-organy-administracji-publicznej-wnioski-i-petycje-jako-odformalizowany/3670
http://www.okst.pl/szkolenia/categoryevents/20-zamowienia-publiczne-zlecanie-zada.html
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-i-uslugi-z-nimi-zwiazane-wg-starego-i-n/3679
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-i-uslugi-z-nimi-zwiazane-wg-starego-i-n/3679
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-i-uslugi-z-nimi-zwiazane-wg-starego-i-n/3679
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-i-uslugi-z-nimi-zwiazane-wg-starego-i-n/3679
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-i-uslugi-z-nimi-zwiazane-wg-starego-i-n/3679
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamowienia-publiczne-na-roboty-budowlane-i-uslugi-z-nimi-zwiazane-wg-starego-i-n/3679
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/jak-przygotowac-sie-do-stosowania-nowej-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/4507
https://zg.frdl.pl/program/program-otwarte/jak-przygotowac-sie-do-stosowania-nowej-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/4507
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamowienia-publiczne-w-ochronie-zdrowia-istotne-zagadnienia-branzowe/3899
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/zamowienia-publiczne-w-ochronie-zdrowia-istotne-zagadnienia-branzowe/3899
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ksiegowanie-wydatkow-rozliczanych-w-projektach-unijnych/3997
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/ksiegowanie-wydatkow-rozliczanych-w-projektach-unijnych/3997
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-ue-w-latach-2014-2020-po-wprowadzeniu-fun/3924
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-ue-w-latach-2014-2020-po-wprowadzeniu-fun/3924
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-ue-w-latach-2014-2020-po-wprowadzeniu-fun/3924
https://zg.frdl.pl/program/program-on-line/projekty-efs-z-kwotami-ryczaltowymi-rozliczanie-realizacja-ksiegowanie-problemy/3662
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W tradycyjnej formie stacjonarne w urzędzie, a może w formule online na 

żywo z ekspertem, elektronicznymi materiałami szkoleniowymi  

i certyfikatami?  

 

Dla pracowników gminy, powiatu, województwa, jednostek 

organizacyjnych, kadry kierowniczej a może radnych? 

 

Zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem regionalnym FRDL aby porozmawiać 

o szczegółach i otrzymać ofertę praktycznego szkolenia zamkniętego 

podnoszącego kwalifikacje zespołu pracowników. 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  

Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze 

al. Niepodległości 16/9, 65 – 048 Zielona Góra 

tel. 68 453 22 09, 68 453 22 07 

szkolenia.zg@frdl.org.pl  

 

mailto:szkolenia.zg@frdl.org.pl
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CO TO JEST WEBINARIUM I JAK BĘDZIEMY JE REALIZOWALI? 

 

 

Więcej szkoleń on-line znajdą Państwo na stronie www.zg.frdl.pl  

 

 

 

 Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać 
się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie 
na czacie, porozmawiać z innymi uczestnikami. 
 

 Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi 
trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają 
Państwo ze szkoleń stacjonarnych. 
 

 
 

Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego 
materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty. 
 

 Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać 
pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub  
w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 
 

 Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio 
przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny 
jest komputer z dostępem do Internetu.  
 

 Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby 
Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera 
w komputerze nie jest konieczna.  
 

 Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e -
 mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy 
kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane 
jest jego rozpoczęcie.  
 

 Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz 
pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe 
połączenie we wskazanym przez nas terminie. 
 

  Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały 
szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, 
w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za 
szkolenie na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem. 

  

 

http://www.zg.frdl.pl/
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